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ROZDZIAŁ I . INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
I.

NAZWA, SIEDZIBA I ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, w imieniu której działa Proboszcz Parafii
Palc Koscielny 1-2; 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 / 75 221 60
NIP: 611 217 29 33
Regon : 040099007
strona internetowa: http://www.bazylika.jgora.pl
e-mail:
kancelaria@bazylika.jgora.pl
II.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami ), w dalszej części SIWZ zwanej w skrócie upzp.
Rodzaj zamówienia – usługa o wartości szacunkowej w złotych poniżej równowartości 144 000euro.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające
na zatrzymaniu postępującego zniszczenia elementów dwóch kaplic grobowych, przywróceniu należytego
stanu technicznego i estetycznego, zgodnego z pierwotnymi założeniami plastycznymi oraz na zatrzymaniu
bezpowrotnej utraty cennych elementów ówczesnego kunsztu rzeźbiarskiego oraz wiedzy historycznej
i obyczajowej o dawnych mieszkańcach Jeleniej Góry. Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2006 r. działań
konserwatorskich konsekwentnie zmierzających do doprowadzenia świątyni, wyniesionej w 2011 r. do
godności Bazyliki Mniejszej, do dawnej świetności i pozwalających na przetrwanie, w dobrym stanie
technicznym cennego zabytku nieruchomego jak i ruchomego dla dalszych pokoleń.
Syntetyczny opis zabytku (wg konserwatorskich kart katalogowych zabytku)
Portal kaplicy grobowej styl: renesans 1609 r.; w formie biforium, zwieńczony podwójnym gzymsem, arkady
wsparte na dwóch półkolumnach skrajnych i środkowej pełnej z dekoracją plecionki i ornamentu okuciowego
na półkolumnach oraz ornamentu cekinowego na kolumnie u nasady której trzy mocno wypukłe głowy kobiece
w chustach; w rogach nad arkadami uskrzydlone głowy aniołów, w centrum między arkadami przeszklony
otwór ażurowy w formie serca; na archiwoltach napisy w języku greckim, łacińskimi niemieckim powielające
dewizę, że "życie jest rozważaniem nad śmiercią", na chronogramach data powstania kaplicy; arkady
przesłonięte kutymi kratami.
Portal i plafon kaplicy grobowej Jana Pancka styl: barok1710 r. Kaplica między przęsłami prezbiterium otwarta
ażurowaniem, architraw i dach wsparty na dwóch bocznych przyporach i dwóch kolumnach środkowych,
krawędzie i pola architrawu profilowane gzymsowaniem. Na stropie wewnątrz kaplicy sztukaterski plafon
z wyobrażeniem Chrystusa w Tłoczni Mistycznej, otoczonym zwojami liści akantu i pękami owoców. Na prawo
pejzaż z jeleniem; na gzymsie zamykającym strop umieszczone putta trzymające kolejno: banderolkę, krzyż,
kielich i koronę. Na centralnej ścianie kaplicy umieszczone epitafium proboszcza, po jego bokach 2płyty
nagrobne: proboszczów F. Forche i A. Loew.
Kraty z kaplicy grobowej styl: renesans, początek XVII w. Kraty w formie dwuskrzydłowych drzwi zwieńczonych
łukowatą nastawą. Każde skrzydło kraty zamykającej lewą arkadę podzielone płaskownikiem na trzy pola: dwa
zestawione poziomo kwadraty wypełnione przecinającymi się prętami tworzącymi rozetę stanowią cokół, nad
nim kwadratowa część centralna, której pole wypełnione prętami tworzącymi w jednym skrzydle plecionkę
otoczoną wicią z elementami roślinnymi wyciętymi z blachy, w drugim skrzydle rozetę otoczoną wicią
z elementami roślinnymi wyciętymi z blachy; w nastawie -w centrum herb z wyciętych z blachy elementów;
w otoku lew trzymający miecz, wsparty na tylnych łapach; po bokach herbu ornament arabeskowy z prętów
i blachy. Każde skrzydło kraty zamykającej prawą arkadę podzielone na sześć równych kwadratów
wypełnionych przecinającymi się prętami tworzącymi rozetę; w nastawie, w otoczeniu ornamentu
arabeskowego z prętów i blachy gmerk blaszany.
Zakres prac konserwatorskich obejmuje:
1.Płyty epitafijne:
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- impregnacja celem wzmocnienia struktury przed odczyszczeniem powierzchni;
- usunięcie luźnego zabrudzenia i wtórnych nawarstwień malarskich;
- usuniecie zacierek i uzupełnień cementowych;
- odczyszczenie kamienia z zabrudzeń i sztucznej patyny;
- odsolenie elementów kamiennych;
- impregnacja strukturalna kamienia;
- sklejenie żywicą popękanych fragmentami form rzeźbiarskich;
- wykonanie zastrzyków iniekcyjnych w pęknięcia kamienia;
- zastąpienie korodujących kotew nowymi kotwami;
- wykonanie uzupełnień techniką narzutową;
- hydrofobizacja kamienia;
- scalenie kolorystyczne i uzupełnienie ubytków pierwotnej polichromii.
2.Kamienne elementy architektoniczne, posadzki, cokoły:
- oczyszczenie powierzchni kamienia;
- odsalanie miejscowe;
- usunięcie wadliwych uzupełnień;
- wgłębne wzmocnienie strukturalne elementów z piaskowca;
- uzupełnienie formy rzeźbiarskiej;
- scalenie kolorystyczne uzupełnień formy rzeźbiarskiej oraz powierzchni nieusuwalnych przebarwień kamienia;
- impregnacja hydrofobizująca.
3.Dekoracja sztukatorska sklepienia kaplicy:
- oczyszczenie powierzchni sklepienia;
- podklejenie odspojonych fragmentów metodą iniekcji;
- usunięcie wadliwych uzupełnień;
- miejscowa impregnacja wzmacniająca stiuku;
- uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej;
- wykonanie warstwy malarskiej na podstawie oryginału.
4. Ściany kościoła:
- oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie kaplic;
- skucie zdegradowanych tynków do wysokości ok.1,5m;
- wykonanie izolacji pionowej poprzez iniekcję;
- wykonanie tynków odsalających,
- wykonanie uzupełnień lokalnych ubytków.
Łączna powierzchnia poddana pracom konserwatorskim, w szczególności:
830 dm2
- rzeźby kamiennej;
610 dm2
- płaskorzeźby kamiennej;
740 dm2
- kamiennego detalu architektonicznego- skomplikowanego;
2 500dm2
- kamiennego detalu architektonicznego- prostego;
3 500dm2
- wątków kamiennych – okładziny proste;
4 300dm2
- wyprawy –zabytkowe tynki;
1 850dm2
- elementy metalowe;
4 500dm2
- blacha miedziana;
360dm2
- rzeźba drewniana polichromowana;
1 400dm2 - stiuk polichromowany.
2. Szczegółowy opis prac konserwatorskich określony jest w Programie prac konserwatorskich, stanowiącym
Rozdział III. SIWZ. i oznaczony jako plik [3]
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres konserwacji
wynikający z Programu prac
konserwatorskich - bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności , jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji oraz sporządzić dokumentację konserwatorską z przeprowadzonych prac i przekazać ją Zamawiającemu
nie później niż w dacie odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.
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5. W sytuacji, kiedy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty w świetle
zobowiązań wykonawcy określonych powyżej nie będą rozpatrywane, ponieważ Wykonawca ma obowiązek
wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.
6. Na wykonane prace konserwatorskie objęte przedmiotem zamówienia/ umowy wykonawca udzieli
Zamawiającemu, co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości i wydłużonej rękojmi za wady fizyczne do 60
miesięcy
7. W przypadku, kiedy Wykonawca korzystać będzie z zasobów wiedzy i doświadczenia innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 26 ust.2b upzp. - podmiot udostępniający jest zobowiązany do wystąpienia przy
realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy.
8. Zamówienie opisane jest kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień:
92.52.21.00-7 usługi ochrony obiektów historycznych
92.31.22.30-2 usługi świadczone przez rzeźbiarzy
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- rozpoczęcie prac konserwatorskich: wskazane od 04 czerwca 2018 r.
- zakończenie prac konserwatorskich: nie później niż do 30 września 2018 r. (włącznie) ,
Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia
gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Wykonawcę.
- termin przekazania Zamawiającemu opracowanej dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac nie później niż w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, planowanego nie później niż 10.10.2018 r.
V.

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.

INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT.6, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Zamawiający nie stawia warunku.
b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku.

c)

zdolności technicznej lub zawodowej:
c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie w okresie wykonywania zamówienia:
co najmniej dwu osobowym zespołem osób posiadających przygotowanie zawodowe związane
z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
przy konserwacji kamienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone miesiącach) przy
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konserwacji kamienia oraz ukończone studia i odbytą praktykę zgodnie z przepisami określonymi
w art. 37a ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz.1446 ze zm.)
2.1

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2.2 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też „innymi podmiotami” niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.3 „Stosowna sytuacja”, o której mowa w punkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a)

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez
Podmiot udostępniający zasoby.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne,
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i w art.24 ust.5 pkt.2) upzp.
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
( → zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby
wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2.
f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego
zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.
3. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrócona) w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał
od zawarcia umowy -Zamawiający dokona ponownej oceny pozostałych ofert i zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
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4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty.
5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki udziału
w postępowaniu,
o których mowa w punkcie 2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie
w części lub wszyscy wykonawcy łącznie.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
pkt. 12 do 23 upzp.:
„ 12) wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu… lub braku podstaw
wykluczenia
13) wykonawcę będącego osoba fizyczną , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 lub
art.270-309 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z późn.zm.) lub art. 46 lub art.48
ustawy z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), { jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks karny,
{ jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
c) skarbowe, { jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz.769); { jeżeli nie upłynął okres 3 lat}
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;
{ jeżeli nie upłynął okres 5 lat i odpowiednio 3 lat}
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty ich należności; { jeżeli nie upłynął okres 3lat}
16)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
{ jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zdarzenia}
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik , a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych; { jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zdarzenia}
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21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, …,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Z udziału w postępowaniu, w oparciu o art.24 ust.5 pkt.2) wyklucza się również wykonawcę, „który w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych” .
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) , pkt 16) do 20) oraz art.24 ust.5
pkt 2) może zgodnie z art.24 ust.8 przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Przedstawione przez wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi
i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywane będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty.

X.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1;
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu
wykluczeniu, wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiącego
odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu
udostępniającego zasoby” celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne
zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
Uwaga:
„Zobowiązanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą we własnym imieniu zawierające
oświadczenie tej osoby o udostępnieniu samej siebie na rzecz Wykonawcy nie stanowi zobowiązania „innego
podmiotu” w rozumieniu art. 26 ust. 2b upzp. (por. wyrok KIO z 14 października 2011 r., sygn. akt KIO
2106/11). Bezpośrednie dysponowanie osobami na podstawie umów cywilnoprawnych przez Wykonawcę
także nie jest sytuacją, o której mowa w art. 26 ust. 2b upzp. (wyrok KIO z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO
1104/10).”
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c)

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 3) upzp
( „zdolność techniczna lub zawodowa” ) , należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty:

- wykaz osób stanowiących Zespół prac konserwatorskich przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
d)

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy:
w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art.86 ust.5 upzp. przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DOKUMENT WYMIENIONY W PUNKCIE 1.c) NIE JEST DOŁĄCZANY DO OFERTY.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie VIII.2 c) oraz w punkcie
X. 1. c).
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać
następujące warunki:
a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii;
b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie X. 1.b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument
wymieniony w punkcie X. 1.a) składany jest wspólnie;
c)

dokument wymieniony w punkcie X. 1.c), składany jest przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych
wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

d) dokument, o których mowa w punkcie X.1.d) składany jest przez każdego z wykonawców osobno.
3. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenia wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców oraz zobowiązania
Podmiotów udostepniających wykonawcy zasoby– składane są w oryginale, podpisane przez osoby
uprawnione do ich reprezentowania.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
podpisany odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) dokumenty inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa/upoważnienia składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania;
Potwierdzenia „za zgodność” z oryginałem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
zamówienie, Podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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c)

oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.,

d) dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą,
e)

jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innego niż oświadczenie.

4. Postanowienia dotyczące „Podmiotów udostępniających zasoby”
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby Podmiotów udostępniających, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostępniających w oświadczeniu,
o którym mowa w punkcie X. 1.b)
b) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub
sytuacji Podmiotów udostępniających, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tym Podmiotem udostępniającym gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy
dołączyć dokument/y dotyczące:
b1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego,
b2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
b3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Prawidłowo wypełniony Załącznik nr 6 wypełnia wymagania, o których mowa w ppktach b1) do b3).
6. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych
a) wszystkie dokumenty złożone w toczącym się postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących
„tajemnicę przedsiębiorstwa” są jawne.
Informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” muszą być zastrzeżone przez wykonawcę, do upływu
terminu składania ofert.
b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby
były trwale, oddzielnie spięte.
Wykonawca musi wykazać , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp.
XI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywa się :
a1) za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe
(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca;
-wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane na adres
Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze,
Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra
a2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
- wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy kierować na adres:
jhanusz@wp.pl
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b) Wszystkie przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej wysłanej na adres e-mailowy wskazany w ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie
na żądanie drugiej strony „nadawcy” wymagają potwierdzenia przez stronę otrzymującą („adresata”),
jednak w przypadku uchylania się „adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomości – ważna jest dla
celów dowodowych data przesłania przez „nadawcę” dokumentu za pośrednictwem ww. środków przekazu.
Za błędnie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu – odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Proboszcz Parafii- ks. Bogdan Żygadło
(e-mail: kancelaria@bazylika.jgora.pl ) - zgodnie z zasadami i formą, o których mowa w punkcie XI.1.
3. Wyjaśnienia treści SIWZ
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt. b)
b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
c) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ww.
ppkt. a), po upływie którego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ może pozostać bez rozpoznania,
d) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania,
e) Zamawiający nie przewiduje zebrania z potencjalnymi wykonawcami,
4. Modyfikacji treści SIWZ
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść SIWZ,
b) dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ
oraz udostępni ją na własnej stronie internetowej,
c) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczególności zmiany terminów oraz
udzielone odpowiedzi na pytania wykonawców stają się integralna częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi,
d) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
e)

o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający, poinformuje wszystkich wykonawców, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona zostanie niniejsza
SIWZ (http://www.bazylika.jgora.pl, zakładka: przetargi).

5. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
a) Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, w tym w szczególności:
a1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
a2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
a3) pełnomocnictw
- jeżeli spełnione zostaną przesłani określone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.
b) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia,
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c) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona,
d) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o dokonaniu takiej czynności nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
e) jeżeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, chyba, że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
f) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
XII.

WADIUM

1. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający może, co najmniej na trzy (3) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużania dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Postanowienia dotyczące przygotowania oferty:
a) na ofertę składają się dokumenty (oświadczenia i zobowiązania podmiotu udostępniającego) wymienione
w punkcie X. 1a) i 1b) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
b) oferta wraz z załącznikami musi odpowiadać treści SIWZ, być czytelna, sporządzona w języku polskim;
c) oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
przy czym wymaga się załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
d) jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem;
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e)

zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę;
f) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a w treści oferty
umieszczona informacja o ilości stron;
g) zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego, wykaz osób, informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego
w przygotowanych wzorach;
h) wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia
w tym zakresie zawarte są w punkcie X.6;
i) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne/ wariantowe
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
j)
Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamówienia którego wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw tych podwykonawców. (→ zapisy punktu XX.)
k) wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego
obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;
l) obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
m) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania i/lub
niewłaściwego zabezpieczenia opakowania/kopert złożonej oferty;
n) oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 nr 153 poz. 1503), jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane;
o) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
a) Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej załącznikach,
z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 1.n).
b) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ww. punkcie a) przetwarzane będą do celów
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy
z wybranym wykonawcą, rozliczeń płatności pomiędzy stronami umowy, ewentualnych działań kontrolnych
czy też udostępniania dokumentacji z postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.
XV.
1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę: „Oferta- kaplice grobowe. Nie otwierać przed godz. 11:30–
15.05.2018” zawierającą ofertę można przesłać za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu
ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481) na adres Zamawiającego: Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego , Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra lub złożyć
bezpośrednio w Kancelarii Parafii - adres jw. , w nieprzekraczalnym terminie

do dnia

15 maja 2018 r.

do godz.

11: 00

W obu przypadkach o dochowaniu terminu decyduje data potwierdzenia przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
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2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu obowiązującym przy
składaniu oferty.
4. Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje ofertę upoważnionemu wykonawcy.
W przypadku, kiedy nie można w sposób jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikować jej właściciela – zwrot
oferty następuje dopiero na sesji jawnej, po otwarciu wszystkich, pozostałych ofert.
XVI.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Miejsce otwarcia ofert: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego , Jelenia Góra, Plac Kościelny 1-2
– Kancelaria Parafii (adres jw.).
w dniu

15 maja 2018 r.

o godz.

11:30

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotu zamówienia.
3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczące umownej ceny,
c) termin wykonania zamówienia,
d) okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Informacje dotyczące warunków płatności - Zamawiający określił w sposób jednakowy dla wszystkich
wykonawców we wzorze umowy- Rozdział II. SIWZ
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) umownych cen , terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i rękojmi za wady, warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania.
XVII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Umowna Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i musi zawierać podatek od towarów i usług (VAT)
wg stawki obowiązującej na dzień upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w nim ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towarów
i usług.
3. Umowna Cena musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, być skalkulowana w oparciu
o załączony Program prac konserwatorskich, oznaczony w SIWZ jako Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac konserwatorskich przed dostępem osób trzecich i utrzymania ich
w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie,
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jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia,
ryzyko ryczałtu związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, udział w corocznych przeglądach
gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem
okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości oraz wszelkie podatki i inne zobowiązania pieniężne
wynikające z przepisów prawa, wynagrodzenie za przeniesienie w całości autorskich praw majątkowych do
utworów jako całości oraz ich elementów, w tym prawo do korzystania z utworów na polach eksploatacji
przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników – dotyczy dokumentacji konserwatorskiej
z przeprowadzonych prac. Uszczegółowienie tego zapisu jest we Wzorze umowy stanowiącym w SIWZ Rozdział II.
4. Cena podana w ofercie jest umowną ceną i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.
5. Uszczegółowienie zasad rozliczania się stron za realizację przedmiotu zamówienia określone zostało w Rozdziale II.
Wzór umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w złotych
polskich – PLN.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SIWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SIWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona terminie określonym przez Zamawiającego,
e) wniesiono poprawnie wadium.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie nastepujące kryteria oceny
ofert:
Lp

1.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium*

Umowna Cena ( C )
- podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN
z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XVII. 2.

100% = 100,00punktów

* przy założeniu 1%= 1,00pkt

3. Umowna Cena (C)
Oferta z najniższą umowną Ceną otrzymuje 100,00 punktów.
Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:
C min
Pi(C) =
Ci
x 100
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”umowna cena”, z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci
- cena oferty ”i”
100,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena”.
Ilość należnych Wykonawcy punktów liczona jest do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem zgodnie
z zasadami przyjętymi w rachunkowości.
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6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy(wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
7.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą umowną cenę - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do
uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który w Formularzu Oferty podał cenę bez
podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do umownej ceny
podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia ceny
porównywalnej z innymi cenami oraz kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu
realizacji zamówienia.

XIX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % umownej ceny podanej w ofercie,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w 100% najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 .XI 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art.148 ust. 2 upzp.
4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.XI 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na
pierwsze, wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawcę lub
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy.
Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń nie podlega
przeniesieniu na osoby trzecie.
5. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych
bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować
się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture)
wymienieni jako wykonawcy.
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6. Zamawiający, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte
wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w ww. terminie od otrzymania dokumentu uważane będzie za
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
otwarty w PLN: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Jeleniej Górze - nr 26 1090 1926 0000 0005 1400 5964
z adnotacją w tytule wpłaty: „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kaplice grobowe”.
8.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 upzp.
10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp.
11. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b)

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą równowartość
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po
upływie okresu rękojmi za wady,

c)

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa
w pkt. 11 a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

12. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas
Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po
przedstawieniu przez wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Protokołu odbioru
końcowego, w którym Komisja nie stwierdziła wad na dzień odbioru.
XX. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowego zakresu rzeczowego zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie fragmentu zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca
jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania nazw i adresów firm tych podwykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane
będzie bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: punkt VIII.2) w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
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lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Uszczegółowienie dotyczące zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 6. Rozdział II. Wzór umowy.
5 .Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia.

XXI.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 upzp.
XXII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty,
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert.
b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postepowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie również na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.bazylika.jgora.pl, w zakładce: przetargi.
3.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając
w „ Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:
a)
nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności gospodarczej wykonawcy, którego ofertę wybrano,
b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
c) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
d) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
e) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w 89 ust.4 i 5 upzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: http:// www.bazylika.jgora.pl zakładka:
przetargi, przy czym Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej zawierać będzie tylko informacje,
o których mowa w punkcie 3.a).

4. Przed podpisaniem umowy – wyłoniony wykonawca do realizacji zamówienia jest zobowiązany przedstawić:
a) dokument potwierdzający wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zgodnie z zapisem w punkcie XIX;
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b)

aktualny ( tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty) odpis
dokumentu, potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, w oparciu o który prowadzona
jest działalność gospodarcza i z którego wynikają zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy – jeżeli wykonawca posiada taki dokument;
c) aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
200 000zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie
innych dokumentów , które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie tego warunku.
d) ofertową wycenę prac konserwatorskich z podaniem podstawy i zasad jej sporządzenia – w kwocie
netto i brutto( z VAT) - dla poszczególnych pozycji wyceny;
e) Wykonawcy, posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
w przypadku, gdy wartość kontraktu na prace konserwatorskie przekroczy dwukrotnie wysokość ich
kapitału zakładowego, zobowiązani będą złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę wspólników
wyrażającą zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości
przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego albo umowę spółki – w przypadku, gdy
umowa spółki wyłącza stosowanie art. 230 ustawy –Kodeks spółek handlowych.
5. Wykonawca występujący wspólnie przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłoży dokument
regulujący współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zawarta umowa
wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ - Rozdział II. Wzór umowy.
7. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym
niż pięć(5) dni, liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art.180 ust.2 upzp ( patrz.
punkt XXIII) lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie
odwoławcze – możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminu.
8. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym wykonawcą do realizacji przedmiotu
zamówienia .
9. Działania wykonawcy przyczyniające się do opóźniania terminu podpisania umowy nie będą stanowiły
okoliczności powodującej zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia.
10.

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ - Rozdział II . Wzór umowy.

XXIII.
1.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 upzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie
– art. 180 upzp. i następne,
b) skarga do sądu – art. 198a upzp. i następne.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
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b)
c)
d)
e)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego się,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami upzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej.
XXIV. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku :
1.1 zmiany składu Zespołu Konserwatorów wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na
osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdziale I. IDW,
1.2

zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

1.3

wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających
wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami
i warunkami technologicznymi określonymi dla prac konserwatorskich, które miałyby być wykonane
w tych warunkach,

2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do
kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana składu personalnego Zespołu konserwatorów
wskazanego w Wykazie osób , pod warunkiem pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego na
dokonanie zmiany.
2. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania prac z
tego powodu, będzie decydował Proboszcz Parafii w trakcie realizacji prac konserwatorskich, po
złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
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XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
lp.

oznaczenie załącznika

nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1.

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2.

Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

3.

Załącznik nr 3.

Wzór oświadczenia wykonawcy o braku okoliczności wykluczenia
z postępowaniu

4.

Załącznik nr 4.

Wzór wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

5.

Załącznik nr 5.

Wzór pisemnego zobowiązania „innego podmiotu” do udostępnienia
zasobów

6.

Załącznik nr 6.
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Wzór – lista podmiotów
kapitałowej

należących lub –nie

do tej samej grupy
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
dla przetargu nieograniczonego

pn.

JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
lp.

nazwa wykonawcy

NIP

REGON

adres wykonawcy

2. Osoba uprawniona do kontaktów:
imię i nazwisko
adres do wysyłania wszelkiej
korespondencji pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą :
nr telefonu
nr telefonu komórkowego
nr faksu
adres e-mail

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Cena mojej (naszej) oferty zawiera pełny zakres rzeczowy prac konserwatorskich wynikajacy z Programu prac
konserawtorskich oraz wszelkie wydatki i koszty związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia,
i wynosi:

…………....................................

PLN,

W ww. cenie zawarty jest podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki
z zastrzeżeniem:
w przypadku wykonawców składających ofertę, o której mowa w SIWZ, Rozdział I. punkt XVII. Opis sposobu
obliczania ceny oferty, p. punkt 2. należy podać cenę zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie.
Umowną cenę podaną w punkcie 3. 1) tworzą poszczególne pozycje zgodnie z Wyceną prac konserwatorskich,
którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przed podpisaniem umowy, kiedy Jego Oferta okaże się
najkorzystniejsza .
2) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte w SIWZ Rozdział II. – Wzór umowy,
3) niniejsza Oferta jest ważna przez 30 dni, licząc wraz z dniem upływu terminu składania ofert,
4) zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ……………………… 2018r. ,
Za dochowanie terminu zakończenia zakresu rzeczowego zamówienia uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.
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5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% umownej ceny, o której mowa w punkcie 3.1)
6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*,
7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę konsorcjum, lub inną
równoważną umowę, zgodną z treścią SIWZ, 1/
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami ), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:
lp.

oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w załączniku nr ….. od Oferty.
10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /zamierzam(y) powierzyć
podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia 1/
lp.

zakres prac powierzony podwykonawcy

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY !

11) zapewniam (my) ,że na wykonany przez nas przedmiot zamówienia, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty
udzielę (limy) …..….. miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady - licząc wraz z dniem podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz
z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni odpowiedniego pola w punkcie 11) - Zamawiający uzna, że

Wykonawca udziela minimalnego, wymaganego 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
12) przy realizacji zamówienia zastosuję wymienione materiały1/, wyroby1/, urządzenia1/, które są równoważne
odniesieniu do przyjętych przez Autora Programu prac konserwatorskich

w

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Wykonawca zobowiązany jest wymienić i załączyć charakterystykę świadczącą o ich równoważności)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13)

oświadczam (-my), że przy realizacji prac konserwatorskich za zadaniu stanowiącym przedmiot zamówienia
będę/będziemy dysponować ……. osobowym Zespołem konserwatorów.
Oświadczenie jest zgodne z treścią „Wykazu osób…. ” wg wzoru Załącznika nr 4.

14) oświadczam, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w paragrafie 6. punkt 3. Wzoru umowy- Rozdział II. SIWZ oraz z tytułu
przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi [●] zł. Kwota ta jest
ujęta w umownej cenie, o której mowa w punkcie 3.1) Oferty,
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15) do Oferty dołączono następujące dokumenty wg załączonego wykazu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do Oferty oświadczeń i dokumentów)

1/

niepotrzebne skreślić

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

PODPIS(Y):
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

SIWZ –konserwacja dwóch kaplic grobowych
Numer referencyjny: ZP.01.2018

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

Strona 25 I 44

Załącznik nr 2 –

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)

adres(y) wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowień publicznych ( dalej jako upzp )

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) Rozdział I. punkt VIII, podpunkt 2.

PODPIS(Y):
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

SIWZ –konserwacja dwóch kaplic grobowych
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podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data
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cd. Załącznika nr 2 – Oświadczenie….

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

1/

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Rozdział I. IDW punkt VIII, podpunkt 2. polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
PODPIS(Y):
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

SIWZ –konserwacja dwóch kaplic grobowych
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podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23 i art.25 ust.5 pkt 2) ustawy z 29.01.2004 r.
-Prawo zam. publicznych
ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)

adres(y) wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowień publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.25 ust.5
pkt 2) upzp (patrz: SIWZ Rozdział I. punkt IX. ppkt 1 i ppkt 2)

PODPIS(Y):
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……………….upzp ( należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
1/
ust.1 pkt 13-14, 16-20) art. 24 ust.5 pkt 2)
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cd. Załącznika nr 3 – Oświadczenie….

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24 ust.8 upzp podjąłem następujące
1/
środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PODPIS(Y):
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

1/

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
PODPIS(Y):
lp.

1/

nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

niepotrzebne skreślić
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cd. Załącznika nr 3 – Oświadczenie….

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM , NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

1/

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPIS(Y):
lp.

nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
PODPIS(Y):
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów)
[pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)]

1/

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4– Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB-WSZYSTKICH , KTÓRE BĘDĄ FIZYCZNIE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
pn. JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
lp.

nazwa wykonawcy

NIP

REGON

adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z A M (Y),
że przy realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby - ZESPÓŁ KONSERWATORÓW-

lp.

imię i nazwisko

zakres wykonywanych czynności
/pełniona funkcja/

- informacje na temat
- kwalifikacji zawodowych ,
(rodzaj posiadanych uprawnień należy podać słownie)
- doświadczenia,
- wykształcenia niezbędnego do realizacji zamówienia,
- informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą

1.

2.

3.

…
PODPIS(Y):
lp

Nazwa(y) wykonawcy(ów) Pieczęć(cie)
wykonawcy(ów)

SIWZ –konserwacja dwóch kaplic grobowych
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imię i nazwisko osoby (osób)
podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej upoważnionej(ych) do
oferty w imieniu wykonawcy(ów)
podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ów)

miejscowość
i data
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Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów

ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY:
lp.

nazwa(y) podmiotu( ów) udostępniającego

adres(y) podmiotu (ów) udostepniającego

O Ś W I A D C Z A M (Y), Ż E:
stosownie do treści art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 , poz. 1579 z późn.zm.) zobowiązuję (emy) się do oddania Wykonawcy /Wykonawcom występującym
1/
wspólnie –
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
( wpisać nazwę Wykonawcy)

mającego (mających) siedzibę w …………………………………… .przy ul………. ………………………………………….
do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
w postaci:
1- zdolności technicznej lub zawodowej , w tym:
a)- osób zdolnych do wykonania zamówienia 1/
wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4 do Oferty
Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Podstawa
dysponowania osobą
przez podmiot
udostępniający

Udostępnienie osób zdolnych do wykonania zamówienia nastąpi poprzez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( należy podać sposób w jaki będą udostępniane wykonawcy Ww. osoby )
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b)- doświadczenia zawodowego wskazanego 1/ - jeżeli dotyczy

Udostępnienie posiadanego doświadczenia zawodowego do wykonania zamówienia nastąpi poprzez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( należy podać sposób w jaki będą udostępniane wykonawcy Ww. osoby )

Uwaga:
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia ( → zdolności
technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

2- zdolności ekonomiczne lub finansowe

1/

- jeżeli dotyczy

Udostępnienie zasobów ekonomicznych lub finansowych nastąpi poprzez:

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
( należy podać sposób udostępnienia Wykonawcy zdolności finansowych )

1/

niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):
lp.

nazwa(y) Podmiotu(ów)
udostepniającego(ych) zasoby
[pieczęć(cie) ]

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(ów) udostepniającego(cych)
zasoby
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podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(ów)
udostepniającego(ych) zasoby

miejscowość
i data
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Załącznik nr 6– Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o braku przynależności
(składane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert,

o której mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
lp.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

nazwa(y) wykonawcy(ów)

adres(y) wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że jestem członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
1/
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty :
1. ......................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................................

…
Wraz z oświadczeniem, w załączeniu przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym/mi wykonawcą/ami
należącym/ymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
1/
o udzielenie zamówienia.
( należy załączyć dowody, kiedy w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty
również przez innych wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej)

........................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczam, że nie jestem członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
1/
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn zm.),

........................................................
(miejscowość, data)

1/

..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

niepotrzebne skreślić
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Rozdział II . WZÓR UMOWY

UMOWA NR ZP. 01 .2018

JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.):
KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)

zawarta pomiędzy

PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. ERAZMA I PANKRACEGO
W JELENIEJ GÓRZE

A

[WYKONAWCĄ]
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Umowa zawarta [●] 2018 roku w [●] ("Umowa") pomiędzy:
(1)

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Plac Kościelny 1-2 , 58-500 Jelenia
Góra, ,posiadającą numer identyfikacyjny NIP 611 21 72 933 i Regon 040099007 , reprezentowaną przez :
Proboszcza Parafii -

Ks. mgr Bogdana Żygadło

zwaną dalej "Zamawiającym"
a
(2)

[●] z siedzibą w [●]; adres: [●], [●], wpisaną pod nr KRS [●] do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla [●] Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy [●] zł; NIP
[●]; REGON [●], w imieniu której działają:
[●]
zwaną dalej "Wykonawcą";

zwanych również w treści Umowy z osobna "Stroną", a łącznie "Stronami".

ZWAŻYWSZY ŻE:
A.

Przedmiotem zamówienia jest:
JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.).

B.

Zamawiający, w celu o którym mowa w pkt. A. , w oparciu o ustawę z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
przeprowadził postępowanie przetargowe z publikacją w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem [●]

C.

Oferta Wykonawcy z [●] 2018 r. została przez Zamawiającego w Przetargu uznana jako najkorzystniejsza.

OŚWIADCZENIA STRON
§1
1. Wykonawca oświadcza, że:
1.1. wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla
wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub
jakość jego prac;
1.2 zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności tak, aby uniknąć konfliktu
interesów w trakcie realizacji Umowy oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej;
1.3 posiada odpowiednie doświadczenie wymagane do wykonania zakresu usługi stanowiącej przedmiot Umowy;
1.4
dysponuje wyszkoloną kadrą posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, a także posiada środki technicznoorganizacyjne i finansowe konieczne do wywiązania się ze zobowiązań, które wynikają z Umowy;
1.5 zapoznał się z Programem prac konserwatorskich
1.6 będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w zwiazku z wykonywaniem prac
konserwatorskich.
1.7 nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie ogłoszono jego
upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji; ponadto nie
zachodzą w odniesieniu do niego żadne przesłanki ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania
naprawczego, nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne, jak również nie istnieją żadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy, które w sposób istotny
mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy albo w inny sposób ujemnie wpływać na jego
zdolność do należytego wykonania Umowy. Powyższe dotyczy również egzekucji skierowanej do majątku
Wykonawcy w postępowaniach cywilnych lub administracyjnych.
1.8
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PRZEDMIOT UMOWY
§2
Strony stwierdzają, że:
1. Zamawiający jest właścicielem zabytku ruchomego i Programu prac konserwatorskich do manierystycznej kaplicy
proboszcza i barokowej kaplicy Jana Pancka przy Bazylice Mniejszej pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, który
stanowi integralny załącznik niniejszej Umowy w formie Opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, między
innymi z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone
do Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Integralną część Umowy stanowią dokumenty w kolejności swojej ważności :
3.1 Program prac konserwatorskich,
3.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3.3 Oferta sporządzona w oparciu o otrzymaną dokumentację przetargową
3.4 Wycena usługi konserwatorskiej.
§3
1. Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do wykonania usługi opisanej w § 4 Umowy przez Zespół konserwatorów
w składzie osobowym:
………………………………………………………………. - kierownik Zespołu,
……………………………………………………………… - Konserwator Dzieł Sztuki ,
w terminie i na warunkach opisanych w Umowie .
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac konserwatorskich na warunkach opisanych w Umowie
i zapłaty umówionej ceny.
3. Na żądanie Wykonawcy, przy podpisaniu Umowy Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dodatkowo
jeden egzemplarz Programu prac konserwatorskich zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu.

1.

§4
Strony ustalają , że zamówienie objęte Umową dotyczy zadania pn. JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.):

KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710

r.

z zakresem rzeczowym prac

określonym

w Programie prac konserwatorskich, zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we WrocławiuDelegatura w Jeleniej Górze i stanowiący integralny załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 2048/2017 /2017 z 30.10.2017 r.
2. Wykonawca w ramach umownego zakresu prac i umownej ceny zobowiązuje się również dokonać następujących
czynności, w szczególności :
2.1 zorganizować zaplecze prac ,
2.2 zlikwidować zaplecze prac ,
2.3 wykonać konserwatorską dokumentację powykonawczą przeprowadzonych prac konserwatorskich – zgodnie z
wymaganiami Konserwatora Zabytków, w formie fotograficznej i opisowej - w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz.
na nośniku elektronicznym,
2.4 utrzymywać w porządku miejsce prac w trakcie ich trwania ,
2.5 uporządkować miejsca wykonywania prac oraz terenu sąsiedniego po zakończeniu robót objętych zakresem
niniejszej Umowy .
PODWYKONAWCY – do uszczegółowienia po wyborze wykonawcy
§5
1. Wykonawca Umowny zakres prac Wykonawca wykona sam/ przy udziale podwykonawców - do uszczegółowienia po
wyborze oferty

2. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. nie później niż w ciągu 7dni licząc od daty podpisania Umowy,
przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z podwykonawcą.
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2.1 Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie
umowy. Umowa lub projekt umowy zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien zawierać
w szczególności termin obowiązywania umowy, zakres świadczenia przekazanego do podwykonania, kwotę
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
3. Powierzenie podwykonawcy jakiegokolwiek zakresu rzeczowego Usługi odmiennego od wskazanego w Ofercie jest
niedopuszczalne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców, podpisanych przez osoby
prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać zapłatę za
faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawienia Zamawiającemu
stosownych oświadczeń podwykonawców.
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych
przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów
oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w punkcie 3. lub też - najpóźniej
w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje
i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od
wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane
w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 880), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza
praw osób trzecich.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem Umowy na
wymienionych poniżej polach eksploatacji:
3.1 utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak
i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z
czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez
wydruk komputerowy;
3.2 wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do
obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych
egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób
odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w
szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo
egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
3.4 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach
platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu,
rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie
w działaniach wizualnych,
audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie
internetowej
i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści
korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową
(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
3.5 wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych
i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do
korzystania z nich oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na
dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
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3.6 tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny
rodzaj zapisu bądź system;
3.7 wykorzystywanie utworu do prac konserwatorskich obiektu.
4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą
ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą podpisania protokołu
odbioru końcowego i przekazania dokumentacji prac konserwatorskich w całości lub części. Z tą samą chwilą przechodzi
na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono przekazanych
Zamawiającemu w formie elektronicznej (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych).
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w punkcie 3. oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których
utwory utrwalono wynosi [●] zł. Kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia wskazanego w paragrafie 13.punkcie 2.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw
autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji konserwatorskiej- powykonawczej, zwolni Zamawiającego od tych
roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu
doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń
osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przed sądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę twórcy Programu prac konserwatorskich na zastosowanie, eksploatację
i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w punkcie 3. bez konieczności uzyskiwania dodatkowej
zgody twórcy.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez
ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych – w zakresie dotyczącym powykonawczej dokumentacji
konserwatorskiej, jak również na zastosowanie, eksploatację i zbycie ww. opracowania na polach eksploatacji
określonych w punkcie 3. bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA WYKONAWCY
§7
1. Wykonawca posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której
kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” stanowi załącznik do Oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, o odpowiednich
parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających wymagane przepisami prawa - dokumenty dotyczące
ich oznakowania oraz dopuszczenia do obrotu i wbudowania, zgodne z treścią zawartą w Programie prac
konserwatorskich. - do uszczegółowienia po wyborze wykonawcy
NADZÓR INWESTORSKI. ODBIORY
§ 8
1. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i Konserwatorowi stały nadzór nad usługą oraz stałą
kontrolę jakości zastosowanych materiałów, jak również przekazywać na bieżąco, na żądanie, stosowne dokumenty
potwierdzające ich zgodność z dokumentami odniesienia i zezwoleniami na ich wprowadzenie do obrotu i wbudowania
2. Kierownikiem prac, reprezentantem Wykonawcy podczas prowadzenia prac konserwatorskich zabytku ruchomego
jest [●] zam. [●] , tel. kom. [●]
3. Zgodnie z Ofertą osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz do przyjmowania dokumentów mających
znaczenie dla prowadzenia i odbioru robót jest [●] zam. [●] , tel. kom. [●], e-mail: [●].
4. Zgodnie z Ofertą skład Zespołu konserwatorskiego pracującego przy pracach konserwatorskich zabytków
stanowiących przedmiot Umowy tworzą:
[●] - studia wyższe [●] na kierunku [●] w zakresie [●]
[●] - studia wyższe [●] na kierunku [●] w zakresie [●]
…
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5. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania - na
żądanie Zamawiającego - jakości i ilości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy.
6. Badania, o których mowa wyżej , będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową, to koszt badań dodatkowych
obciąża Wykonawcę, poprzez potrącenie dokonane przez Zamawiającego – z najbliższej po tym zdarzeniu płatności ,
bez konieczności uzyskania zgody wykonawcy na dokonanie potrącenia z bieżącej płatności .
6. 1 Odsetki tytułem nieterminowej płatności obciążają Wykonawcę.
§9
1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy Strony dokonają jego odbioru w zakresie
Programem prac konserwatorskich. Odbiór ten odbywać się będzie wg zasad jak w punkcie 2.

i formie określonych

2. Ilościowego i jakościowego odbioru części oraz całości zakresu objętego Umową dokonają przedstawiciele Stron
Umowy, Konserwator Diecezjalny, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu –
Delegatura w Jeleniej Górze, na podstawie każdorazowego spisania protokołu odbioru, co jest dla obu Stron
obowiązkowe.
2.1 Odbiór jakościowy odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w momencie odbioru w obecności
przedstawiciela Wykonawcy , Zamawiającego Konserwatora Diecezjalnego i przedstawiciela Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz fakultatywnie autora opracowania Programu prac konserwatorskich.
3. Protokół odbioru końcowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy musi zawierać zapisy Stron o ewentualnych
roszczeniach wynikających z jego realizacji pod rygorem utraty możliwości ich dochodzenia. Nie dotyczy to roszczeń
wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne.
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru i zakończy nie później niż 10 października 2018 r.
5. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym
dokumenty certyfikacyjne wbudowane materiały.
6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
6.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin (nie dłuższy niż 14 dni ) do ich usunięcia z
zastrzeżeniem, że odbiór zostanie dokonany dopiero po ich usunięciu.
W przypadku nie usunięcia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w § 12,
6.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub zastosować zasady , o których mowa w § 12.
TERMINY REALIZACJI I SKUTKI ZMIANY TERMINÓW
§ 10
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy:
1.1 przekazanie dodatkowego egzemplarza Programu prac konserwatorskich obejmującego zakres rzeczowy
niezwłocznie - na żądanie Wykonawcy

-

1.2 protokolarne przekazanie placu budowy objętego konserwacją - najpóźniej w ciągu trzech (3) dni po podpisaniu
niniejszej Umowy lub w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy.
1.3 rozpoczęcie prac konserwatorskich – planowane:

od 04 czerwca 2018 r.

1.4 zakończenie prac konserwatorskich - nie później niż: do 30 września 2018 r.
Za dochowanie terminu zakończenia prac konserwatorskich objętych Umową uważa się datę pisemnego zgłoszenia
gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Wykonawcę.
1.5 przekazanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac w formie fotograficznej
i opisowej- w 2 egz. w wersji papierowej i w 3 egz. na nośniku elektronicznym – nie później niż w dniu odbioru
planowanego na 10 października 2018 r.
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§ 11
1. Za przekroczenie umówionych w § 10 terminów ustala się karę umowną wg poniższej zasady:
1.1 za przekroczenie terminu zakończenia prac konserwatorskich objętych zakresem rzeczowym przedmiotu Umowy
–Wykonawca zapłaci Zamawiającemu - 1 000zł. za każdy dzień zwłoki
1.2 za zwłokę w wykonaniu powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 000zł.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rękojmi ustala się karę umowną - w wysokości 500zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu
wyznaczonego terminu na usunięcie wad
3. Za spowodowanie przerwy w realizacji prac konserwatorskich z przyczyn zależnych od Wykonawcy ustala się karę
umowna -w wysokości 5 000zł za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy,
4. W przypadku zatrudnienia innych osób wchodzących w skład Zespołu konserwatorów bez uprzedniej zgody
Zamawiającego –1 000zł za każde zdarzenie, poza innymi sankcjami tytułem złożenia nieprawdziwych danych celem
wyłudzenia realizacji zamówienia publicznego.
5. Zamawiający może, po obciążeniu Wykonawcy karą umowną poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej,
potrącić kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Z chwilą dostarczenia noty obciążeniowej Wykonawcy, kara
umowna zostaje postawiona w stan wymagalności.
6. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji jakości Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
Rękojmi za wady.
7. Suma wszystkich potrąconych kar umownych nie może przekroczyć 50% umownej ceny ofertowej.
8. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne dla Zamawiającego,
a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
9. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu za spóźnienie za okres do odstąpienia od Umowy kumulują się
z karami za odstąpienie od Umowy.
10. Postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc,
pomimo odstąpienia od Umowy.
11. Niezależnie od wskazanych wyżej zasad, Zamawiający może powierzyć wykonanie prac konserwatorskich lub ich
dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania prac
albo wykonuje je niezgodnie z Umową i mimo pisemnego wezwania oraz wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym
ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że prace konserwatorskie zostaną zakończone w terminie lub zgodnie
z Umową. Dotyczy to także usuwania Wad.
§ 12
1. Niezależnie od kary umownej, w przypadku uchybienia terminowi realizacji usługi konserwatorskiej ponad 14 dni,
Zamawiający w uzgodnieniu z przedstawicielem WUOZ- Delegatura w Jeleniej Górze ma prawo wezwać Wykonawcę do
przerwania prac i zlecić ich dokończenie wskazanemu przez siebie wykonawcy zastępczemu na koszt Wykonawcy, bez
naruszenia okresu i warunków przez niego udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne. Dotyczy to również
sytuacji wykonywania przedmiotu Umowy z naruszeniem warunków konserwatorskich potwierdzonych w formie
pisemnej - pomimo upomnienia Wykonawcy i nie dokonania odpowiednich korekt przez Wykonawcę, w terminie dwóch
(2) dni od skutecznego doręczenia upomnienia.
2. Powyższe działanie Zamawiającego nie ma wpływu na udzielony przez Wykonawcę okres i warunki gwarancji jakości
oraz rękojmi za wady fizyczne zabytku ruchomego, poddanego konserwacji.
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WYNAGRODZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
§ 13
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest umowna cena ustalona w oparciu o Program prac
konserwatorskich, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności, o których mowa w § 4 punkt 2.
1.1 Wysokość wynagrodzenie została ustalona przez Wykonawcę w złożonej Ofercie z [●], w oparciu o zakres czynności
i obowiązków wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia (Programu prac konserwatorskich) zawartego w SIWZ
Rozdział III, terminu realizacji, własne doświadczenie – przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
1.2 Żadne koszty nieprzewidziane, które Wykonawca jako doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć, nie mogą
stanowić podstawy zmiany Wynagrodzenia.
2. Za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca otrzyma umowną cenę , zgodnie ze
złożoną Ofertą z [●] i uszczegółowioną w Formularzu cenowym - w wysokości [●] zł ( słownie : [●]złotych).
2.1 Umowna cena jest stała na czas trwania Umowy.
2.2 W Umownej cenie zawarty jest podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki [●] % obowiązującej w dniu upływu
terminu składania ofert.
3. Wykonawca może złożyć
3.1 dwie faktury przejściowe - za skończone i prace konserwatorskie poszczególnych elementów i odebrane
protokołem odbioru stanu technicznego przez służby konserwatorskie, które łącznie nie przekroczą 80% wartości
umownej ceny,
3.2 fakturę końcową – po zakończeniu i odebraniu całego zakresu przedmiotu Umowy tj. podpisaniu protokołu
końcowego zadania i przekazaniu dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich.
4. Należności Wykonawcy za wykonane prace konserwatorskie Zamawiający będzie przekazywać wyłącznie na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzeżeniem zapisów , o których mowa w § 5.
5. Strony zobowiązują się do nie podejmowania czynności związanych ze sprzedażą wierzytelności.
§ 14
1. Ustala się terminy płatności faktur:
1.1 w przypadku faktur częściowych - w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, łącznie z protokołem odbioru podpisanym
przez Strony Umowy oraz przedstawicieli służb konserwatorskich, jednak pod warunkiem otrzymania od
Dotującego środków finansowych w wysokości pozwalającej na uregulowanie otrzymanej Faktury.
1.2 w przypadku faktury końcowej - w ciągu 14 dni od daty spisania końcowego protokołu odbioru z wykonanych prac
konserwatorskich, podpisanego przez Strony Umowy i przedstawicieli służb konserwatorskich, przekazaniu
dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz po otrzymaniu przyznanych dotacji.
2.

W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest jedynie do zapłaty odsetek ustawowych.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
§ 15

1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji jakości i 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne na wykonany zakres
rzeczowy przedmiotu Umowy .
§ 16
Gwarancja jakości nie uchyla uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach ogólnych.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17
1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości [●] i w
formie [●].
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1.1 Z wniesionej kwoty – 70% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń tytułem należytego wykonania
przedmiotu Umowy, natomiast 30% stanowi zabezpieczenie roszczeń tytułem rękojmi za wady tj. niewykonania
lub nienależytego wykonania usunięcia wad powstałych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac
konserwatorskich.
2. Uszczegółowienie znajduje się w punkcie XIX. Rozdziału I. IDW
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 18
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności jeżeli:
1.1 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac,
1.2 Wykonawca bez porozumienia z Zamawiającym wstrzyma wykonywanie prac lub w przypadku, gdy prace zostaną
przerwane bez uzasadnionej przyczyny na dłużej niż pięć (5) dni, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego do ich wznowienia ,
1.3 Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z umową lub zaniedbuje warunki
umowne,
1.4 wydany zastanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopnie uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
2.1 Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny uporczywie odmawia odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru,
mimo ,iż nie zgłaszał w umownym trybie zastrzeżeń i uwag do ich wykonania,
2.2 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełnić
swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia w formie pisemnej oświadczenia z podaniem uzasadnienia – pod rygorem
nieważności.
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót
w toku na dzień odstąpienia oraz:
4.1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała
odstąpienie od umowy,
4.2 wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku i prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienia
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada –Zamawiający jest zobowiązany do:
5.1 dokonania odbioru prac w toku na dzień odstąpienia oraz zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania
części umowy,
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac - Zamawiający po upływie trzech dni ( 3dni )
od bezskutecznego oczekiwania , sporządzi inwentaryzację sam lub zleci jej wykonanie podmiotowi trzeciemu – na koszt
Strony z winy , której odstąpiono od umowy.
§ 19
1. Wykonawca zobowiązany jest pokryć udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego
powstałe z tego tytułu straty.

i wyrównać

2. W przypadku, gdy zapłacona kara umowna nie rekompensuje poniesionej szkody- Zamawiającemu przysługuje prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 20
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od jednej ze Stron - drugiej Stronie przysługuje kara
umowna w wysokości 20 % umownej ceny za wykonanie całego przedmiotu umowy z wyłączeniem sytuacji , o których
mowa w artykule 145 ustawy z 29.01.2004 r.–Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2017 .poz.1579 ze
zm.), kiedy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
§ 21
1. Wykonawca zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do natychmiastowego przerwania prac konserwatorskich, jeśli ich
zdaniem, zagrożone zostało bezpieczeństwo ludzi bądź całego lub części zabytku ruchomego poddanego pracom
konserwatorskim :
2.1 ze strony Zamawiającego:
2.1.1 przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Jeleniej Górze
2.1.2 ks. Stanisław Szupieńko- Diecezjalny Konserwator Zabytków
2.1.3 ks. Bogdan Żygadło – Proboszcz Parafii
2.2 ze strony Wykonawcy: [●]
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego , z zastrzeżeniem możliwości
zmiany zawartej umowy w przypadku :
2.1 zmiany składu Zespołu Konserwatorów wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y)
spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdziale I. IDW,
2.2 zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
2.3 wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających wykonanie
prac konserwatorskich zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami
technologicznymi określonymi dla prac konserwatorskich, które miałyby być wykonane w tych warunkach,
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisu ust.2 jest nieważna z mocy przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 23
Wszelkie spory wynikłe podczas wykonywania niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie
to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 24
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz jest dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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