Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.muzeum.nysa.pl/
_________________________________________________________________________________________Nysa: Wymiana stolarki okiennej budynku Muzeum w Nysie – I ETAP
Numer ogłoszenia: 218870 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum w Nysie , ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel.
077 4332083, faks 077 4332083.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.muzeum.nysa.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej budynku
Muzeum w Nysie – I ETAP
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w
budynku Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w:
1) dokumentacji projektowej zawierającej przedmiary robót załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ, 2)
specyfikacji technicznej stanowiącej załączniki nr 3 do niniejszej SIWZ, 3) Projekcie budowlanym załącznik nr
8, pozwoleniu konserwatorskim.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.32-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10. 2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena
spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i
dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku
o Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
o Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
wykaz co najmniej trzech zrealizowanych robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie,
polegających na realizacji robót odpowiadających swoim rodzajem (wymiana stolarki
otworowej okiennej drewnianej na obiekcie zabytkowym ) i wartością nie mniejszą niż
150 tys. zł brutto dla każdego zadania z osobna stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonani oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np.:
referencje, faktury, protokoły odbioru) (załącznik nr 7 do SIWZ).
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144.1. pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami.
1) Zmiany mogą być inicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku.
Może to być:
- wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany,
- wniosek zamawiającego aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
- wniosek wykonawcy,
Wniosek musi zawierać:
- opis zmiany ,
- uzasadnienie zmiany,
- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
2) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
- zawieszenia robót przez zamawiającego,
- siły wyższej,
- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.muzeum.nysa.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum w Nysie ,
ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012
godzina 10:00, miejsce: Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48 - 300 Nysa, Sekretariat .
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

