Kraków, dnia 25 maja 2020 r.
Zamówienie nr 4/2020

Zaproszenie
do składania ofert na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w
Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego
Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym
oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Arte Novum
Sieciechowice 52
32-043 Sieciechowice
Adres do korespondencji:
Ul. Biernackiego 9/11
30-043 Kraków
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000577323
NIP: 6821771492
REGON: 362576870

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), mającego na celu
doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwany dalej PZP.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV:
45000000-7 – roboty budowlane

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 demontaże i rozbiórki
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów
45113000-2 roboty na placu budowy
45111000-8 roboty ziemne
45236000-0 wyrównywanie terenu
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 roboty hydroizolacyjne
45262310 betonowanie i zbrojenie
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262522-6 roboty murarskie
45222000-1 roboty ciesielskie
45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 konstrukcje drewniane
45223100-6 - konstrukcje stalowe
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262690-4 impregnacje
45321000-3 izolacja cieplna
45323000-7 izolacja dźwiękoszczelna
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45324000-4 roboty tynkarskie
45430000-0 ściany wewnętrzne, obudowy i okładziny ścian gipsowo-kartonowe
45431000-7 kładzenie płytek
45432110-5 posadzki
45442100-8 roboty malarskie
45443000-4 roboty elewacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w
budynkach
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39150000-8 różne meble i wyposażenie

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego
w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka
Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą
Fundacji ARTE NOVUM.
W ramach zamówienia wykonać należy:
1) roboty przygotowawcze (w tym przygotowanie placu budowy),
2) roboty rozbiórkowe i demontaże: okładzin z płyt g.-k., elementów stropów
drewnianych, więźby, podsufitek i podłóg, pokrycia dachowego z papy – wraz z utylizacją
papy), obróbek blacharskich, murowanych elementów budowlanych przewidzianych do

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

likwidacji, zdegradowanej stolarki okiennej i drzwiowej, skucie zdegradowanych
tynków,
segment A: przebudowa stropu parteru, wzmocnienie stropu nad 1. piętrem,
przebudowa i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego,
wzmocnienie konstrukcyjne stropu i ściany szczytowej północnej, przebudowa parteru i
poddasza oraz traktów komunikacyjnych (wraz z wykonaniem schodów na poddasze),
wykonanie przeszklonych partii elewacji, wykonanie przesklepień i nadproży, budowa
ścian wewnętrznych działowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie
tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków), wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych,
wykonanie podłóg, renowacja i wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
balustrad, renowacja tarasu, wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych,.
segment B: wykonanie stanu surowego poziomu parteru i poddasza (konstrukcja
żelbetowa i drewniana – w tym z drewna klejowego), wykonanie więźby dachowej,
wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie ścian osłonowych szklanych, wykonanie
ścian wewnętrznych działowych, wykonanie traktów i pionów komunikacyjnych,
wykonanie szachtów technicznych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie
tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków, wykonanie posadzek i
warstw podposadzkowych oraz podłóg), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz
cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i
drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), wykonanie łącznika/kładki
do segmentu A, montaż dźwigu 3-przystankowego, wykonanie robót instalacyjnych:
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,
roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
przed rozpoczęciem prac: wykonanie inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych
obiektu (pomiar wymiarów, parametrów nośnych, określenia stopnia zniszczenia i
procentowego ubytku właściwości konstrukcyjnych itd.) wraz z wykonaniem
dokumentacji w postaci rysunków, notatek i zdjęć,
obsługa geodezyjna budowy,
wykonanie rysunków warsztatowych, w tym: konstrukcji więźb dachowych (w
segmentach A i B), łącznika/kładki (w segmencie B: prowadzącego do segmentu A),
stalowej konstrukcji stropu nad 1. piętrem (w segmencie A) – z rozwiązaniem detali
węzłów i połączeń,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Parametry techniczne obiektu:
segment A:
kubatura: 2.171,96 m3
powierzchnia całkowita: 353,64 m2
powierzchnia użytkowa: 276,67m2
powierzchnia zabudowy: 176,93 m2
ilość kondygnacji: 3
wysokość budynku: 14,64 m
kąt nachylenia połaci dachowych 40º
segment B:
kubatura: 1.696,78 m3
powierzchnia całkowita: 585,30 m2
powierzchnia użytkowa: 542,22 m2
powierzchnia zabudowy: 239,36 m2
ilość kondygnacji: 2
wysokość budynku: 9,79 m

kąt nachylenia połaci dachowych: 44º i 56º
Prace prowadzone będą w zespole dworsko-parkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej i w
Przedmiarze robót – stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz
dokumentacji technicznej dostępnych na stronie internetowej pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1FLWLr-YqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF
W trakcie realizacji zamówienia dojść może na żądanie Zamawiającego do: modyfikacji
przedmiotu zamówienia, konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót lub
rezygnacji z wykonania części robót.
2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest działać w oparciu o
uzyskane dotychczas dokumenty i sporządzona dokumentację techniczną, tj.
a. decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 934/17 z dnia 2
sierpnia 2017 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
b. pozwolenie na budowę - decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1110.2017 z dnia
28 września 2017 r., stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
c. decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nrOS.II.6341.94.2017.KM
z dnia 30 sierpnia 2017 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;
d. projekt budowlany i projekty wykonawcze.
3. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru
konserwatorskiego.
4. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i
konserwatorskimi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody wynikłe
na skutek prowadzonych robót.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
6. Zamawiający dopuszcza – nie później niż na dwa dni przed dniem składania ofert - możliwość
wejścia na teren, na którym prowadzone mają być prace konserwatorskie i remontowobudowlane, będące przedmiotem zamówienia, celem przeprowadzenia wizji lokalnej, po
uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w
sprawie postępowania, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wykonawcy proszeni są o
zgłoszenie osób biorących udział w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji
lokalnej w razie dużego zainteresowania wizją lokalną.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Elementem
oferty jest wypełniony przez Wykonawcę Przedmiar robót.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.
V.

WARUNKI UDZIAŁU:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie t.j. Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
i.
Jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych
obejmujących swoim zakresem: roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe,
roboty instalacyjne, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych i 00/100) brutto.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit a. prowadzona będzie w oparciu o
wykaz wykonanych prac, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie prac, według kryterium spełnia/nie spełnia. Przez wykonane zamówienie
należy rozumieć: 1) zamówienie rozpoczęte i zakończone w okresie wskazanym w lit a
powyżej; 2) zamówienie zakończone w okresie wskazanym w lit a powyżej, którego
rozpoczęcie nastąpiło wcześniej niż w powyższym okresie.
b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do
realizacji niniejszego zamówienia, odpowiadające wymaganiom określonym w
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2) spełniającą warunki określone zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3) doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej
jednej inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji
zabytków.
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
1) spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami,
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) . Wykształcenie i tytuły zawodowe mogą
być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one
uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi
uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych
przepisów.

3)

posiada minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami
konserwatorskimi przy obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków,
4) pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej jednej
inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit b. prowadzona będzie w oparciu o
wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, zawierający informacje o
posiadanym wykształceniu, uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób,
według kryterium spełnia/nie spełnia. Funkcje wskazane w lit. i oraz ii powyżej nie
mogą być łączone przez tę samą osobę.
Pod podjęciem „Inwestycji” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach
umowy cywilnoprawnej.
Pod zwrotem „obiekt wpisany do rejestru/ewidencji zabytków” Zamawiający rozumie
zabytki, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące
zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich UE, EOG,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Pod zwrotem "roboty budowlane" Zamawiający rozumie roboty budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1.
2.

Kryterium: cena oferty brutto: 80%
Kryterium: doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy: 20%

Kryterium: ceny oferty brutto
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 80 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty
gdzie 1 pkt = 1% wagi.
Kryterium: doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy
W niniejszym podkryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby
mającej pełnić funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika prac konserwatorskich – ponad
wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w
Rozdziale V lit b. pkt i. 3) oraz pkt ii. 4) niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający określa górną granicę dodatkowego doświadczenia branego pod uwagę w
niniejszym kryterium na 2 dodatkowe pozycje dla kierownika budowy i na 2 dodatkowe pozycje
dla kierownika prac konserwatorskich.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posłużył się w ramach tego kryterium realizacjami innymi
niż te, które wykaże dla kierownika budowy i dla kierownika prac konserwatorskich w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy (0 – 10 pkt.)
Ilość dodatkowych przypadków
Ilość przyznanych punktów
(dodatkowe doświadczenie: nie
obejmujące doświadczenia
wymaganego do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) pełnienia
funkcji kierownika budowy podczas
realizacji robót budowlanych na
inwestycji realizowanej w obiekcie
wpisanym do rejestru/ewidencji
zabytków
1

5 pkt.

2 i więcej

10 pkt.

gdzie 1 pkt = 1% wagi;
b. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich
(0 – 10 pkt.)
Ilość dodatkowych przypadków
Ilość przyznanych punktów
(dodatkowe doświadczenie: nie
obejmujące doświadczenia
wymaganego do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) pełnienia
funkcji kierownika prac
konserwatorskich podczas realizacji
inwestycji realizowanej w obiekcie
wpisanym do rejestru/ewidencji
zabytków
1

5 pkt.

2 i więcej

10 pkt.

gdzie 1 pkt = 1% wagi;
Ocena w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy” dokonywana będzie w
oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze względu na charakter informacji składanych w
części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny
ofert”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia
lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do
zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać
na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.

Przy ocenie kryterium stosuje się definicje dla „Inwestycji”, „obiektu wpisanego do
rejestru/ewidencji zabytków” oraz "robót budowlanych", określone w rozdziale V niniejszego
Zaproszenia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów i
podkryteriów.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu
oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto. Zamawiający wymaga załączenia do
oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy ma być w swoim zakresie tożsamy z
przedmiarami robót pod względem podstawy wyceny, zakresu robót i ilości jednostek
przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji
kosztorysu. Przedmiar robót (udostępniony przez Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia).
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Gdy przedstawiona kopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Do oferty należy dołączyć wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
kierowanie pracami konserwatorskimi 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, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 lit b niniejszego zaproszenia.
Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do zaproszenia.

UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje te będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie
dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani
do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów.
7. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w celu spełnienia
warunków udziału określonych w Rozdziale V ust. 1 lit. a i b,
8. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
określonych w Rozdziale V ust. 1 lit. a wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
wykazu prac polegających na wykonaniu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, terminu realizacji i podmiotu, na rzecz
których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8.
9. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 i 14 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 w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku
z udziałem w postępowaniu przetargowym. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć
oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem
oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 9.
10. Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór stanowi Załącznik nr 10.
11. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, będą wzywani przez Zamawiającego do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający przewiduje
możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia
treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy.
Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty.
Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana
będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia
lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie
mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego)
12. Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści oferty firmy i adresy podwykonawców, którzy
będą brali udział w wykonaniu Zamówienia.
13. Cena oferty musi obejmować, i Zamawiający uzna, że obejmuje, wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, a więc z realizacją wszystkich robót wynikających z dokumentacji
projektowej, a w szczególności koszty uwzględniane w kosztach pośrednich, takie jak m.in.:
a) urządzenie, utrzymanie i likwidację terenu budowy i zaplecza budowy,
b) zasilanie terenu budowy w wodę, energię elektryczną i energię cieplną oraz
opomiarowanie dostawy tych mediów dla potrzeb budowy,

c) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, inwentaryzacji elementów
konstrukcyjnych obiektu (pomiar wymiarów, parametrów nośnych, określenia
stopnia zniszczenia i procentowego ubytku właściwości konstrukcyjnych itd.) wraz
z wykonaniem dokumentacji w postaci rysunków, notatek i zdjęć,
d) wykonanie rysunków warsztatowych (które muszą zostać zaakceptowane przez
Projektanta), w tym: konstrukcji więźb dachowych (w segmentach A i B),
łącznika/kładki (w segmencie B: prowadzącego do segmentu A), stalowej
konstrukcji stropu nad 1. piętrem (w segmencie A) – z rozwiązaniem detali węzłów
i połączeń,
e) opracowanie projektu organizacji robót zawierającego m.in. technologię
betonowania, kolejność wykonywania robót, opracowanie planu bioz, opracowanie
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych,
f) zagęszczenie gruntu, odwodnienie wykopów, wywóz nadmiaru gruntu,
g) wszelkie materiały i urządzenia oraz sprzęt niezbędne do wykonania robót
zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót,
h) transport i składowanie materiałów i odpadów oraz, jeśli jest to wymagane
przepisami utylizację odpadów,
i) przestrzeganie postanowień Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 14
października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789)
j) wykonanie wszelkich prac geodezyjnych wymaganych rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie,
k) przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji robót zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. z późn. zm. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
l) uzyskanie dodatkowych zezwoleń wymaganych w Rzeczypospolitej Polskiej, od
właściwych władz (takie zezwolenia mogą dotyczyć np. pozwoleń na zmianę
regulacji ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, na przekładanie sieci dostawy
mediów, związanych z transportem ponadnormatywnym, z zakwaterowaniem itp.),
m) nadzór specjalistyczny gestorów mediów, jeśli taki nadzór wynika z wydanych
warunków technicznych dostawy mediów,
n) dokumentację powykonawczą robót.
14. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego, Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1.

2.

3.

4.
5.

Oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia w niniejszym postępowaniu Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
m.bielawski@artenovum.pl
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) Mieczysław Bielawski nr tel.: 600 002 430
Kontakt możliwy jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do
17:00)
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień do zapytania na swojej
stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej
przedłożenia.
Wykonawca przed najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę
ubezpieczeniową w postaci papierowej, zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną. Szczegółowe wymagania dotyczące polisy Wykonawcy zawiera wzór umowy
– Załącznik nr 6.

6.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

7.

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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

a)

8.

9.

administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Fundacja Arte
Novum, Sieciechowice 52, 32-043 Sieciechowice,
b) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 –
705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025),
d) dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie 10 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli
oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
g) osobie, której dane dotyczą przysługuje:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 i 14 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 w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku
z udziałem w postepowaniu przetargowym. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć
oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem
oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 9.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę
najkorzystniejszą, według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego
zaproszenia. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany stawić się w ww. miejscu i terminie.
Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu
ofertowego wraz z zestawieniem elementów scalonych i zestawieniem RMS. Szczegółowy

kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem elementów scalonych i zestawieniem RMS
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub
unieważnienia postępowania bez wyboru oferty. W żadnym z tych przypadków Zamawiający
nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
11. W przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na
realizację Zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
wyboru oferty z tej przyczyny.
IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego, przy ul. Biernackiego 9/11, 30-043 Kraków, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00, w zamkniętym,
nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność.
Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu
dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako
Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z
zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM”. O zachowaniu terminu
złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania
przesyłki. Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie oferty. Oferty, które
wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w zdaniu pierwszym powyżej, nie będą
podlegały badaniu i ocenie. Dopuszcza się, ze względu na pandemię COVID-19 i związane z
tym ograniczenia, przesłanie dokumentów drogą mailową na adres Zamawiającego:
m.bielawski@artenovum.pl do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00.

Załączniki do Zaproszenia:
Załącznik nr 1: Przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna. Ze względu na rozmiar pliku
dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1FLWLrYqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF
Załącznik nr 2: Decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 934/17 z dnia 2
sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 3: Pozwolenie na budowę - decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1110.2017 z dnia 28
września 2017 r.
Załącznik nr 4: Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nr
OS.II.6341.94.2017.KM z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 5 Wzór formularz oferty.
Załącznik nr 6: Wzór umowy.
Załącznik nr 7: Wzór wykazu osób.
Załącznik nr 8: Wzór wykazu prac.
Załącznik nr 9: Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.
Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

