
 

 

Ogłoszenie nr 769157-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. 
 

FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA: Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z 

adaptacją na cele kulturalne – prace konserwatorskie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

„Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 

„Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, 

Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty 

realizowanie poza formułą ZIT. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA, krajowy numer 

identyfikacyjny 081202404, ul. Kościelna  1 , 66-130  Bojadła, woj. lubuskie, 

państwo Polska, tel. 664800342, , e-mail fundacja@palacbojadla.org, , faks -. 

Adres strony internetowej (URL): http://palacbojadla.org/ 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

fundacja 



I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

http://palacbojadla.org/przetargi.html 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 



Nie 

adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Fundacja Pałac Bojadła adres: 66-130Bojadła, ul. Kościelna 1 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Pałacu w 

Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne – prace konserwatorskie 

Numer referencyjny: Fundacja 4/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 



 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Zamawiający 

powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zreali-zować 

zadanie pn. „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kultural-

ne” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 

Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i 

dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa 

kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT. Budynek wpisany do 

rejestru zabytków prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, pod numerem 205. 1.2. Przedmiotem zamówienia są prace 

konserwatorskie w obrębie fasady, tarasu frontowe-go oraz trzech pomieszczeń 

parteru pałacu (pom. nr 2, 27 i 28). Prace realizowane będą w oparciu o decyzje 



Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: decyzji LWKZ znak 

ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 25.11.2016 r.; decyzji LWKZ znak 

ZN.5142.32.2016 [Boj-5] z dnia 03.07.2020 r.; decyzja LWKZ Zabytków znak 

ZN.5142.16.2020 [Boj] z dnia 13.08.2020 r., zgodnie z programem prac 

konserwatorsko-restauratorskich autorstwa mgr. Tomasza Filara. 1.3. Szczegółowy 

zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany zatwierdzony decyzją 

Starosty Zielonogórskiego nr 72/2017z dnia 09.02.2017 r. oraz nr 629/2020 z dnia 

17.08.2020 r, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz przed-

miar robót, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówie-nia. 1.4. Wykonawca musi przewidzieć realizację robót zgodnie z 

zaleceniami, które będą wynikały z badań konserwatorskich oraz decyzji 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN.5142.32.2016 [Boj-

2] z dnia 25.11.2016 r.; decyzji LWKZ znak ZN.5142.32.2016 [Boj-5] z dnia 

03.07.2020 r.; decyzja LWKZ Zabytków znak ZN.5142.16.2020 [Boj] z dnia 

13.08.2020 r. 1.5. Przedmiot zamówienia określony został w projekcje 

budowlanym zamiennym. Projekt budowlany podstawowy dołączony został do 

specyfikacji istotnych warunków zamówie-nia ponieważ w projekcie budowlanym 

zamiennym znajdują się do niego odniesienia niezbędne przy wycenie prac. 1.6. 

Zakres prac: I. Konserwacja z rekonstrukcją kamiennej balustrady tarasu przed 

wejściem frontowym oraz kamiennych stopni schodów tarasowych, w tym: 1. 

Dokumentacja fotograficzna 2. Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu w celu 

rozpoznania stanu jego zachowania 3. Demontaż elementów balustrady i schodów i 

przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej. 4. Pobranie prób i 

przeprowadzenie badań: petrograficznych, stopnia zasolenia kamienia, warstw 

barwnych – opracowane wyniki badań (interpretacja badań wraz z wnioskami w 

odniesieniu do historii obiektu, określenie warstw technologicznych 

proponowanych do usunięcia wraz z uzasadnieniem oraz określenie sposobu i 

zakresu prowadzenie dalszych prac) należy przekazać zamawiającemu przed 

podjęciem dalszych działań. 5. Dezynfekcja kamienia 6. Wzmocnienie strukturalne 

zniszczonych i osłabionych partii kamienia 7. Usunięcie wtórnych, wadliwych 

zapraw oraz wtórnych rekonstrukcji nie spełniających obecnie swych funkcji 



ochronnych i estetycznych, usunięcie skorodowanych części wykonanych z żelaza 

(kotwy, dyble) 8. Oczyszczenie powierzchni kamienia (metoda w zależności od 

stanu zachowania) 9. Odsalanie kamienia metodą migracji soli do rozszerzonego 

środowiska, usuwanie plam po spoiwie olejnym 10. Łączenie połamanych 

elementów przy wykorzystaniu kleju epoksydowego oraz prętów ze stali 

nierdzewnej 11. Uzupełnianie ubytków i rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących 

fragmentów 12. Scalenie kolorystyczne 13. Montaż balustrady oraz stopni schodów 

w pierwotnym miejscu ekspozycji 14. Hydrofobizacja (do uzgodnienia po lepszym 

rozpoznaniu stanu zachowania) II. Konserwacja z rekonstrukcją dekoracji 

kamieniarsko-sztukatorskiej kominka w pom. nr 28, w tym: 1. Dokumentacja 

fotograficzna 2. Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu w celu rozpoznania 

stanu jego zachowania 3. Pobranie prób i przeprowadzenie badań: petrograficznych 

i warstw barwnych – opracowane wyniki badań (interpretacja badań wraz z 

wnioskami w odniesieniu do historii obiektu, określenie warstw technologicznych 

proponowanych do usunięcia wraz z uzasadnieniem oraz określenie sposobu i 

zakresu prowadzenie dalszych prac) należy przekazać zamawiającemu przed 

podjęciem dalszych działań. 4. Dezynfekcja 5. Wzmocnienie strukturalne 

osłabionych partii sztukaterii 6. Usunięcie wtórnych przemalowań, wadliwych 

zapraw oraz wtórnych rekonstrukcji nie spełniających obecnie swych funkcji 

ochronnych i estetycznych 7. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii 8. Odsalanie 

sztukaterii metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska 9. Łączenie oraz 

podklejanie połamanych i odspojonych elementów 10. Uzupełnienie ubytków i 

rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów 11. Scalenie kolorystyczne 

(zakłada się ujednolicenie całości w jasnej kolorystyce wynikającej z badań – pkt 3, 

odtworzenie/konserwacja ewentualnej rozbudowanej kolorystyki stanowi element 

wykraczający poza powzięte założenia) III. Konserwacja z restauracją opracowań 

tynkarsko-malarskich w pom. nr 27 (jedna ściana o powierzchni 24,31 m2), w tym: 

1. Dokumentacja fotograficzna 2. Badania konserwatorskie uzupełniające. Do 

wykonania w toku prac, po usunięciu wtórnych przemalowań. Wynikiem badań 

powinna być dokładna lokalizacja zachowanych oryginalnych części opracowań 

malarskich ścian oraz ustalenie pierwotnej technologii i identyfikacja pierwotnych 



materiałów. W kolejnych działaniach w trakcie realizacji zadania należy 

uwzględnić wyniki i wnioski płynące z powyższych badań. Opracowane wyniki 

badań należy przekazać zamawiającemu przed podjęciem dalszych działań. 3. 

Usunięcie wtórnych nawarstwień malarskich mechanicznie 4. Dezynfekcja odkrytej 

zabytkowej powierzchni 5. Podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeń 

tynku zaprawą iniekcyjną mineralną 6. Doczyszczenie warstwy malarskiej za 

pomocą odpowiednio dobranych pędzli i włókna szklanego. 7. Wzmocnienie 

strukturalne tynkarskiego podłoża poprzez nasączenie go preparatem na bazie 

krzemionki organicznej 8. Konsolidacja warstwy malarskiej z podłożem. 9. 

Uzupełnienie warstwy tynkarskiej z zachowaniem charakterystycznej faktury 

tynku. 10. Uzupełnienie warstwy malarskiej metodą graficzną IV. Konserwacja 

zachowawcza opracowań tynkarsko-malarskich w pom. 27 i 28 (sześć ścian o 

łącznej powierzchni 122,51 m2), w tym: 1. Dokumentacja fotograficzna 2. Ręczne 

usunięcie luźno związanych wtórnych nawarstwień malarskich. 3. Dezynfekcja 

odkrytej zabytkowej powierzchni 4. Podklejenie ewentualnie stwierdzonych 

spęcherzeń tynku zaprawą iniekcyjną mineralną 5. Wstępne, lokalne wzmocnienie 

strukturalne tynkarskiego podłoża poprzez nasączenie go preparatem na bazie 

krzemionki organicznej 6. Lokalna konsolidacja warstwy malarskiej z podłożem. 7. 

wykonanie konserwatorskiego odwracalnego zabezpieczenia polichromii (z 

zastosowaniem odpowiednio przygotowanej pobiały wapiennej lub gotowych 

produktów przeznaczonych do takich zabiegów konserwatorskich). 

Zakonserwowane powierzchnie będą następnie – w ramach prac budowanych – 

otynkowane oraz pomalowane. V. Konserwacja i restauracja sztukaterii w formie 

profilowanej fasety w pom. nr 2, w tym: 1. Dokumentacja fotograficzna 2. Wstępne 

oczyszczenie powierzchni sztukaterii w celu rozpoznania stanu zachowania i 

zabezpieczenie przed oderwaniem popękanych i odspajających się fragmentów 3. 

Pobranie prób i przeprowadzenie badań: petrograficznych i stratygraficznych fasety 

oraz ścian i sufitu pomieszczenia nr 2 – opracowane wyniki badań (interpretacja 

badań wraz z wnioskami w odniesieniu do historii obiektu, określenie warstw 

technologicznych proponowanych do usunięcia wraz z uzasadnieniem oraz 

określenie sposobu i zakresu prowadzenie dalszych prac) należy przekazać 



zamawiającemu przed podjęciem dalszych działań. 4. Dezynfekcja 5. Wzmocnienie 

osłabionych partii sztukaterii 6. Usunięcie wtórnych przemalowań, wadliwych 

zapraw oraz wykonanych rekonstrukcji 7. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii. 8. 

Odsalanie sztukaterii metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska 9. 

Łączenie oraz podklejanie połamanych i odspojonych elementów fasety 10. 

Uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów. 11. 

Scalanie kolorystyczne z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki VI. Dekoracja 

sztukatorska na fasadzie (z wyłączeniem tympanonu i detali sztukatorskich 

ciągnionych): 1. Dokumentacja fotograficzna 2. Badania - rozpoznanie 

konserwatorskie warstw malarskich wszystkich detali z określeniem opracowania 

pierwotnego (w ujęciu stratygraficznym) oraz badanie składu pierwotnej zaprawy 

sztukatorskiej (petrograficzne). Uściślenie doboru zaprawy do uzupełnień na 

podstawie badań. Opracowane wyniki badań należy przekazać zamawiającemu 

przed podjęciem dalszych działań. 3. Konserwacja zachowawcza (dotyczy 

wszystkich ww. elementów sztukaterii z wyłączeniem dekoracji nad dwoma 

oknami parteru w partii ryzalitu środkowego), w tym: • usunięcie słabo związanych 

z podłożem wtórnych nawarstwień malarskich i zanieczyszczeń • dezynfekcja • 

podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeń tynku zaprawą iniekcyjną 

mineralną • lokalne wzmocnienie strukturalne murowanego podłoża oraz zaprawy 

sztukatorskiej, w miejscach osłabionych, poprzez nasączenie preparatem na bazie 

krzemionki organicznej 4. Konserwacja z rekonstrukcją (dotyczy tylko dekoracji 

nad dwoma oknami parteru w partii ryzalitu środkowego) w tym: • usunięcie 

wtórnych nawarstwień malarskich • dezynfekcja • podklejenie ewentualnie 

stwierdzonych spęcherzeń tynku zaprawą iniekcyjną mineralną • wzmocnienie 

strukturalne murowanego podłoża oraz zaprawy sztukatorskiej poprzez nasączenie 

preparatem na bazie krzemionki organicznej • odsolenie • konsolidacja warstwy 

malarskiej z podłożem • uzupełnienie zaprawy sztukatorskiej na podstawie 

wniosków z badań konserwatorskich • konserwacja z rekonstrukcją warstwy 

malarskiej w oparciu o wyniki badań 1.7. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych 

materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i 

ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbu-dowania wszelkich materiałów 



wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w 

wynagrodzeniu Wykonawcy. Dopuszcza się wykorzystanie histo-rycznych 

materiałów odzyskanych podczas prac remontowych. 1.8. Wartość przedmiotu 

zamówienia należy określić na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz innych danych np. uzyskanych w 

czasie wizji lokalnej w terenie. 1.9. Dołączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Za ustalenie 

dokładnej ilości prac, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania 

kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 1.10. 

Zamawiający zastrzega sobie prawouzgadniania propozycji rozwiązań 

materiałowych oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie 

przez Wykonawcę materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z od-powiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o 

ryzyku związanym z użyciem okre-ślonych materiałów i urządzeń. 1.11. 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania 

osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową 

wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Ko-deks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Postanowienie 

powyższe stosuje się do pod-wykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w 

realizacji zamówienia. 1.12. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za 

pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji 

zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w 

zakresie opisanym w ppkt 1.11. powyżej. W ramach upraw-nień kontrolnych 

Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia 

wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrud-niania pracowników przy 

realizacji czynności opisanych w ppkt 1.11. powyżej, 2) żądać od Wykonawcy 

okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ppkt 

1.11. powyżej, 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności 

opisanych w ppkt 1.11. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich 

zatrudnienia. 1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub 

częściowych. 1.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których 



mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 1.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót oraz dokumentacji 

projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może 

przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń 

o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 1.16. Zamawiający nie będzie 

dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

45262690-4 

45450000-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 



dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
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II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 

- od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 

w zależności od terminu określonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 

do 270 dni od dnia podpisania umowy. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca 

musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym: a) 

Zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pracami 

konserwatorskimi, restauratorskimi i badaniami konserwatorskimi może kierować 

lub samodzielnie je wykonywać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w 

art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.). Ponadto, wykonawca musi 

wykazać, że wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia prace wykonywać 



będą specjaliści, którzy wykażą się następującymi kompetencjami oraz 

doświadczeniem w zakresie podobnym do zakresu prac wyszczególnionych w 

opisie przedmiotu zamówienia: b) prace przy elementach z kamienia i 

sztukateriach: dyplomowany konserwator dzieł sztuki ze specjalizacją konserwacja 

kamienia oraz elementów i detali architektonicznych z doświadczeniem w 

realizacji przynajmniej trzech robót w zakresie konserwacji i restauracji elementów 

z kamienia oraz trzech robót w zakresie konserwacji i restauracji sztukaterii, przy 

czym ww. doświadczenie dotyczyć musi obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków. c) prace przy polichromiach: dyplomowany konserwator dzieł sztuki ze 

specjalizacją konserwacja malarstwa ściennego i sztalugowego z doświadczeniem 

w realizacji przynajmniej trzech robót w zakresie konserwacji i restauracji 

polichromii, przy czym ww. doświadczenie dotyczyć musi obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. d) Wymaga się również aby w pracach konserwatorskich brał 

udział dyplomowany historyk sztuki. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 



III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z 

art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. 

Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 

3.3. Uproszczony kosztorys ofertowy zawierający co najmniej następujące 

kolumny: liczba porządkowa, opis, jednostka miary, cena jednostkowa netto, 

wartość netto.. Zamawiający zwraca uwagę, aby opisy robót w załączonym do 

oferty uproszczo-nym kosztorysie ofertowym był zgodny z opisami zawartymi w 

załączonym do siwz przedmiarze robót. 3.4. W przypadku składania oferty przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wyko-

nawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zobo-wiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 

1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-waniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finanso-wej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-czącego 



go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował nie-

zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 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 podmio-tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 

IV ppkt 1.1. 4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasa-dach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, musi, na wezwa-nie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty wy-mienione w pkt IV ppkt 1.3. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery 

tysiące pięćset złotych 00/100 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 



Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 



opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

a) cena (brutto) oferty podana w PLN 60,00 

b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy 10,00 

c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 30,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 



którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 



 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający – niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących 

przepisów pra-wa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza 

dokonanie zmian w umowie dotyczących: 1) terminów realizacji zadania - zmiana 

terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku: a) 

wystąpienia w trakcie wykonywania robót wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót, przy 

czym za znaczne opóźnienie uznaje się termin min. 14 dni, b) wstrzymania robót 

lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stro-nie Zamawiającego, 

c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub 

przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, d) 

wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z 

przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wyko-

nawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wy-

konawcę przepisów prawa, e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia 

zmian w doku-mentacji pro-jektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, f) 

wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, frag-

mentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projekto-

wej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami 

lub sztuką budowlaną, g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co 

do którego istnieje przy-puszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub 

uzasadnione będzie zawiadomie-nie konserwatora zabytków w celu dokonania 

oględzin, h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk 

archeologicznych, usu-nięcia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 



lub terenowych, i) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego 

wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem 

zamówienia, j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, k) odkrycia 

wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile będzie to miało 

wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, l) zaistnienia 

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, m) zaistnienia innych sytuacji 

wyjątkowych, wpływających istotnie na przedłużenie czasu realizacji przedmiotu 

umowy, n) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia 

publicznego np. poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez 

wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakończenia 

robót określony został datą, o) skrócenia terminu realizacji za zgodą 

Zamawiającego i Wykonawcy, 2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w 

przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów; pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczę-dzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, b) 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, c) 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) 

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, e) rezygnacji z realizacji części robót, 3) osób, o 

których mowa w § 1 ust. 5 umowy –i osób, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy 

następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; 

osoby proponowane na to stanowiska muszą spełniać wymagania opisane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) zmian wynagrodzenia: a) ze 

względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem 

konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w projekcie, b) w 

przypadku wykonania mniejszego lub większego zakresu robót niż określony w 



przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, c) w przypadku gdy zastosowanie 

ma art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) ze względu na 

wyłączenie części robót z zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania na 

podstawie niniejszej umowy, w przypadku gdy na podstawie prze-prowadzonych 

badań uzupełniających decyzji, postanowienia lub zaleceń Lubu-skiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zajdzie konieczność wykonania prac w 

sposób odmienny niż opisany w dokumentacji projektowej i programie prac 

konserwatorskich zatwierdzonych decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków znak ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 25.11.2016 r.; decyzji LWKZ 

znak ZN.5142.32.2016 [Boj-5] z dnia 03.07.2020 r.; decyzja LWKZ Zabytków 

znak ZN.5142.16.2020 [Boj] z dnia 13.08.2020 r. 5) zmian nazwy zadania, numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy, 6) zmiany stawki podatku od towarów i usług 

w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na usługi stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) 

kwoty brutto wynagrodzenia określonego umową, przy czym zmiana dokonana 

zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmia-ny wartości podatku od towarów i 

usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawia-jącego i Wykonawcę, 7) zmian 

wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu zamówie-nia, 

które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realiza-cji 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wyko-

nawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy 

po-mocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu 

zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo 

zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; 

Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług 

podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub 

jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa 

opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze 

względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – z za-strzeżeniem przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 



istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po 

podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołu-jących potrzebę dostosowania 

umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w zakresie 

szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania 

rozwiązań co najmniej równo-rzędnych lub korzystniejszych pod względem 

materiałowym, technicznym, technologicz-nym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o 

których mowa powyżej, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych 

oświadczeń woli stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych 

przepisami prawa. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

postępowaniu: 

Data: 04.01.2021, godzina: 14:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych jest Fundacja Pałac Bojadła, ul. 

Kościelna 1, 66-130 Boja-dła, tel. 664 800 342. 2) Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udziele-nie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego naRewitalizację Pałacu w 

Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne – prace konserwatorskie 3) , jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 2019 poz. 1843, 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą podle-gać profilowaniu. 6) Państwa dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 



ochronie danych osobowych (RODO); 8) Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skut-kować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9) Państwa dane mogą zostać 

przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom upraw-nionym 

na podstawie przepisów prawa. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 
 
 


