
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
1 

Zamawiający: 
 

Muzeum Gross-Rosen 
adres: ul. Szarych Szeregów 9 

58-304 Wałbrzych  
tel./fax. /74/ 842 15 80 / /74/ 842 15 94 

www.gross-rosen.pl  
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  
usługi prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

poniżej kwoty 193.000 euro pn.: 
 

Badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych  
związanych z realizacją projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” - projekt konser-

watorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
 

 
  Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

(CPV) 71.35.19.14-3 usługi archeologiczne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        zatwierdzono: 
 
 
   
       .....................................  
        Data i podpis  

http://www.gross-rosen.pl/
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I Oznaczenie zamawiającego i wykonawcy 
1. Informacje o Zamawiającym. 
Zamawiającym jest: Muzeum Gross-Rosen 
Adres: ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych  
Tel./ fax.: /74/ 842 15 80 / /74/ 842 15 94 
Regon: 001066389 
NIP: 884-20-93-549 
Strona interetowa Zamawiającego: www.gross-rosen.pl  
 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień formalno-prawnych: 
Imię i nazwisko: Aleksandra Wolska 
stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Inwestycji 
tel/fax/tel. kom.: 74 8464566 / 74 8421594 / 728 953 401 w godz. 8.00-14.00. 
 
3. Oznaczenie Wykonawcy: 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielanie za-
mówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
4. Tryb udzielenia zamówienia 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
(dalej PZP) -  w sprawach nie uregulowanych PZP, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej KC). 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  PZP. 
 
5. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 
w PZP oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
6. Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające 
a)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
b)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.    
c)  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
7. Pisemność postępowania przetargowego: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest do pobrania ze 
strony internetowej Zamawiającego www.gross-rosen.pl w zakładce: Aktualności. 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ będzie przekazywana w formie pisemnej. 
b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargo-
wego między Zamawiającym, a Wykonawcami, będą przekazywane  drogą elektroniczną lub 
faksem oraz umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Na życzenie stron będą one 
niezwłocznie potwierdzone. 
c) Zamawiający zobowiązany jest do odpowiedzi na wszelkie pytania Wykonawców dotyczące 
niniejszego postępowania, pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wy-
znaczonego terminu składania ofert.  
 

http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.gross-rosen.pl/
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II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie wy-
konywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu „Kamienne Piekło KL Gross-
Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoź-
nicy” w ramach wykonywania n/w zadań: 
1) remont zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 2-5  
2) remont zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 
3) Wykonanie remontu zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 22 (AEL- obóz 

wychowawczy), 6, 8, Siemens I i II 
4) remont zagrożonych zniszczeniem fragmentów tkalni  
5) rekonstrukcji (odbudowie) wieży strażniczej 
6) rekonstrukcji  baraku więźniarskiego nr 7 
7) remont fragmentów baraku przyjęć, baraku nr 17, magazynu odzieży, magazynu depozy-

tów 
8) obejmujących remont zachowanych fragmentów baraku nr 1 
9) remont budynku tzw. Balupunktu  
10) remont zachowanego fragmentu krematorium 
11) remont kamiennych murów i schodów wzdłuż głównej drogi obozowej 

Zakres prac ziemnych podlegających nadzorowi archeologicznemu wynika z projektów bu-
dowlanych dla w/w obiektów i udzielonych pozwoleń przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków we Wrocławiu – Delegaturę w Wałbrzychu. Projekty budowlane w/w obiektów oraz udzielo-
ne pozwolenia znajdują się do wglądu w siedzibie zamawiającego – w Muzeum Gross-Rosen w 
Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9, w godzinach od 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. 
 Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych pozwoleń z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatury w Wałbrzychu na prowadzenie badań archeolo-
gicznych. 
 Wniosek w sprawie uzyskania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych  wraz 
z załączonym do niego programem badań należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków – Delegaturze w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, w dniu podpisania umowy. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia badań archeologicznych równolegle z prowa-
dzonymi pracami ziemnymi oraz wykonania dokumentacji zgodnie z pozwoleniami Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatury, w tym przygotowania sprawozda-
nia z przeprowadzonych badań archeologicznych. 
 
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

(CPV) 71.35.19.14-3 usługi archeologiczne  
 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011r. 
 
III Opis warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz doku-
menty wymagane od Wykonawców 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w za-
kresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich: 

a) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakre-
sie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. (załącznik nr 1 – formularz oferty). 
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2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązania są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w for-
mie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łączne 
wiedza i doświadczenie: 

a) Wykaz wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia polegającej na wykonaniu minimum 2 usług polegających na prowadze-
niu badań archeologicznych na obiekcie zabytkowym, w okresie w okresie ostatnich 3 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców (załącznik nr 3) oraz załączeniem dokumentów potwierdzają-
cych, że usługi te zostały należycie wykonane. 

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego za-
mówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-
ność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie kwalifikacje: 

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności od-
powiedzialnych za świadczenie usługi nadzoru archeologicznego wraz informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-
mówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4).  
a1) min. 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe w specjalności archeolog, posiadają 
tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia 
oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową w za-
kresie badań archeologicznych. 

W celu spełnienia warunku dla w/w osób należy przedłożyć oświadczenie, że w/w osoby po-
siadają dyplomy ukończenia studiów wyższych w specjalności archeologa. Ponadto wyko-
nawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w/w osoby posiadają minimum dwuletnie do-
świadczenie w zawodzie archeologa. (załącznik nr 4) 

a2) min. 1 osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu II Wojny Światowej wynikają-
cą z posiadanego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. 

W celu spełnienia warunku dla w/w osoby należy przedłożyć oświadczenie, że w/w osoba 
posiada świadectwo pracy w zawodzie związanym z tematyką II Wojny Światowej, dyplom 
ukończenia studiów historycznych albo inny dokument  potwierdzający posiadanie przez tą 
osobę doświadczenia zawodowego o tematyce II Wojny Światowej (załącznik nr 4) 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień w poszczególnych specjalno-
ściach. 
 
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie-
nia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedło-
żyć następujące oświadczenie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
oświadczenia dla każdego z nich: 

a) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego 
zamówienia (formularz oferty - załącznik nr 1). 

 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podst. art. 24 ust. 1PZP. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie orygina-
łu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania 
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się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty oraz oświadczenia dla każdego z nich: 

a) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1PZP. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego 
z nich. (formularz oferty - załącznik nr 1); 
b) 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 PZP, wysta-
wionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP. W przypadku wspólne-
go ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. (załącznik nr 2); 
c) Oświadczenia stwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podat-
ków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty w/w płatności lub wstrzymanie w cało-
ści wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udziele-
nie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być zło-
żone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich  (formularz oferty - załącznik nr 1) 

 
2. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) 
zamiast dokumentów wskazanych  w rozdziale III SIWZ składa dokument lub dokumenty wy-
stawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowied-
nio, że: 

 a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawiera-
jącym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyj-
nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca za-
mieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.  

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca 
może dołączyć w formie kserokopii poświadczonej przez niego „za zgodność z ory-
ginałem”. 
 

3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobo-
wiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków 
o których mowa powyżej i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1PZP; 
b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nieza-
leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza-
nie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia. 
c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczą-
cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przed-
stawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 
Zamawiającego warunku. 
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d) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 
24 ust. 1 i 2 PZP. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
e) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ.  
f) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonaw-
ca spełnił. 
g) Zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów po-
twierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 
26 ust. 3 PZP. 
h) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z je-
go dalszego udziału w nim zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 PZP 

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału w postępowaniu skutkować 
będzie  

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.   

 
 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
 Pozostałe dokumenty z punktu III SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania poza terytorium RP składa w formie i treści w nim określonej. 
 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu do re-
prezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia, których oferta zosta-

nie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić stosowne porozumienie (umowę). 
Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie powinna co naj-
mniej zawierać następujące postanowienia: 

a) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy, 
b) wskazanie Pełnomocnika, 
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 
d) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie pu-

bliczne w trakcie jego obowiązywania. 
 
IV Wymagania dotyczące wadium 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
V Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umo-
wy.  
 
VI Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wy-
konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z doku-
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mentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomoc-
nictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z do-
kumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z 
świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć ory-
ginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopie stosownego pełnomocnictwa wysta-
wionego przez osoby do tego upoważnione. 
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wy-
konawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z 
niniejszą SIWZ. 
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoże-
nie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i sie-
dziby. 
7) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie ory-
ginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 PZP 
 
2. Forma składania dokumentów przetargowych. 
1) Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być udzielane w formie pisemnej i mają stanowić 
załączniki do oferty przetargowej. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumen-
tów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: „nie dotyczy”. 
2) Wszystkie wymagane dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełno-
mocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
 
3. Forma oferty 
1) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawia-
jący nie dopuszcza składania ofert w innym języku, 
2) Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzo-
rach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną 
przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wyko-
nawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy or-
ganizacyjnej, 
3) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własno-
ręcznie przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione, 
4) Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów SIWZ. 
5) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 153, poz 1503 ze zm.) 
rozumie się nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, or-
ganizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do któ-
rych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł 
składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
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 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Uwaga; 
 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 
86 ust. 4 PZP). 
 

4. Zawartość oferty: 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony formularz oferty z oświadczeniami (załącznik nr 1), 
2) Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III SIWZ, 
3) Zakres usług powierzonych podwykonawcom (załącznik nr 5), 
4) Zaparafowany – zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 6) 
 
VII Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy składać w siedzibie:  
Muzeum Gross-Rosen 
ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych 
pok. Nr 11 (sekretariat) 
w terminie do dnia: 19.03.2010 r. do godz. 10.00. 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
 

2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich 
niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
 
3. Opakowanie powinno być oznakowane w następujący sposób „Oferta w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych 
związanych z realizacją projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” - projekt kon-
serwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy” nie otwierać 
przed 19.03.2010 r. godz. 10:10”(wypełnia Wykonawca) 

 
4. Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nume-
rem telefonu. 
 
5. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie 
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika konsorcjum. 
 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty nieza-
leżnie od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem termi-
nu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 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. 
 
VIII Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
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1. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu według za-
sad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „zmiana” W przypadku złożenia kilku „zmian” ko-
pertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć zapisem „zmiana nr ....” 
 
2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisa-
nego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w 
miejscu według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „wycofanie”  
 
3. Wykonawca nie może wycofać oferty, dokonać zmian po upływie ostatecznego terminu skła-
dania ofert. 
 
IX Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
1.Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  
Muzeum Gross-Rosen 
ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych 
Sala konferencyjna 
w dniu 19.03.2010 r. o godz. 10.10 
 

2. Publiczne otwarcie ofert. 
1) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert Zamawiający prześle mu informa-
cje z otwarcia ofert (na  wniosek Wykonawcy). 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę) i 
cenę ofertową. 

 
X Cena ofertowa, waluta ofert, wynagrodzenie 
 
1. Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym należy ją podać w formularzu oferty (załącz-
nik nr 1) 
 
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i powinna 
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów niniejszej usługi będącej przedmiotem za-
mówienia publicznego. 
 
3. Podane ceny muszą być wyrażone w PLN. 
 
4. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o po-
datku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535). 
 
5. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśni-
li) kalkulacje kwot zawartych w formularzu oferty. 
 
7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 PZP 
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XI Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej 

 
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora 
Muzeum Gross-Rosen. 
 
2. Oferty przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następującego kry-
terium: 

najniższa cena – 100% 
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest 
jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru: 

p= /X min : X ofert./ x 10 
 

                gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium. 
            X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,             

X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania 

 
3. Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z naj-
niższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki ra-
chunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP) 
 
XII Wybór Wykonawcy i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty  najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
cenę wybranej oferty. 
 
XIII Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania za-
wiadomienia o wyborze oferty w sposób określony  w art. 27 ust. 2 PZP, z zastrzeżeniem 
szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 PZP. O miejscu i dokładnym terminie 
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najko-
rzystniejszą. 

 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 3 PZP). 
 
XIV Wykluczenie Wykonawcy 
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Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do 
treści art. 24 ust. 1 i 2PZP. 
XV Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 PZP 

 
2. Z tytułu odrzucenia ofert, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia finansowe w od-
niesieniu do Zamawiającego. 
 
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
XVI Unieważnienie postępowania 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w 
art. 93 ust. 1 PZP uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego. 

 
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.  
 
XVII Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Zgodnie z art. 139 PZP umowa w sprawie zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy KC, jeśli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiąza-

niem zawartym w okresie, 
e) jest nieważna: 
 jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP, 
 w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 

SIWZ. 
 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-
dzialność za wykonanie umowy. 
 
XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę-
powania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP. Szczegółowe zasady 
wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w wyniku ich wniesienia 
określa dział IV PZP. 
 
XIX Podwykonawstwo 
 Zamawiający  dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców, pod 
warunkiem, że w złożonej ofercie Wykonawca wskaże, którą część zamówienia zamierza on 
realizować przy pomocy podwykonawców. (załącznik nr 5).  
 W terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udziele-
nia informacji Zamawiającemu o podwykonawcach. Informacja powinna zawierać nazwę pod-
wykonawcy oraz projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub za-
strzeżenia do podwykonawcy, jak i do projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą. Weryfika-
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cja podwykonawców nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrze-
ga, że zmiana podwykonawców może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Do zawar-
cia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiają-
cego i Wykonawcy. 
 
XX Inne postanowienia: 
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 

a) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron 
umowy; 

b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego; 
c) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn nieza-

leżnych od stron; 
d) osób wymienionych w rozdziale III.1.3) a) SIWZ spełniających warunki udziału w niniej-

szym postępowaniu przetargowym, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez 
Zamawiającego. 

e) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na 
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane 
z siłą wyższą 

Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę o po akceptacji Zamawiającego. 
 
XXI Dokumentacja przetargowa 
1. Zawartość dokumentacji przetargowej. 
W skład dokumentacji przetargowej udostępnianej Wykonawcom wchodzą: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
2. Formularz oferty z oświadczeniami (załącznik nr 1); 
3. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3); 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4); 
5. Wykaz części powierzonych podwykonawcom (załącznik nr 5); 
6. Projekt umowy (załącznik nr 6); 


