
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.gross-rosen.eu/ 

 

Rogoźnica: Konserwacja zabezpieczająca wyselekcjonowanego 

zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego 

obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy 

Numer ogłoszenia: 170964 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu , ul. Ofiar Gross-Rosen 

26, 58-152 Rogoźnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zabezpieczająca 

wyselekcjonowanego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu 

koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: 1. Wykonanie usługi polegającej na konserwacji zabezpieczającej 

wyselekcjonowanego przez Zamawiającego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z 

terenu byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zwanego dalej Zbiorem, których wykaz (wraz 

z dokumentacją fotograficzną) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Opracowanie i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji konserwatorskiej w kolorowej wersji papierowej (3 egzemplarze) i 

edytowalnej wersji elektronicznej (format doc) wraz z przekazaniem pełni praw autorskich do tego 

opracowania, obejmującej w szczególności: 2.1 identyfikację i techniki wykonania obiektów, 2.2 

http://bip.gross-rosen.eu/


stan zachowania i przyczyny zanieczyszczeń, 2.3 przebieg prac konserwatorskich, 2.4 zalecenia 

dla użytkownika, 2.5 dokumentację fotograficzną wszystkich obiektów przed i po konserwacji. 3. 

Dokumentacja fotograficzna powinna być kolorowa, wykonana w formacie nie mniejszym niż 10 cm 

x 15 cm w sposób umożliwiający identyfikację obiektów. Przy każdym obiekcie fotografowanym po 

konserwacji, należy umieścić podziałkę oraz numer inwentarzowy. W przypadku obiektów po 

konserwacji, dokumentacja fotograficzna powinna zostać wykonana w minimum dwóch ujęciach 

każdego obiektu. Wszystkie zdjęcia powinny być opisane. 4. Konserwacja zbioru powinna zostać 

przeprowadzona w sposób umożliwiający swobodne odczytanie funkcji konserwowanego obiektu, a 

w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, czytelne uwidocznienie oryginalnych napisów, cyfr, 

inicjałów, zdobień, itp. na nim się znajdujących. 5. Technika konserwacji powinna być każdorazowo 

dobrana w sposób właściwy dla materiału, z którego wykonany został konserwowany element 

Zbioru, z uwzględnieniem możliwości jego prezentowania na ekspozycji muzealnej przez okres nie 

krótszy niż 10 lat, bez konieczności konserwowania w tym okresie. 6. Wykonawca po wykonania 

konserwacji ponownie umieści na obiektach numery inwentarzowe, w sposób w jaki umieszczone 

one były przed konserwacją. 7. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru Zbioru z 

siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9 w dniu podpisania umowy oraz 

powrotne ich dostarczenie, wraz z dokumentacją konserwatorską, w to samo miejsce po wykonaniu 

konserwacji. Oględziny: Zamawiający wyznacza na dzień 29 maja 2012r., godz. 10:00 - 13:00 

termin, w którym Wykonawcy mogą zapoznać się ze Zbiorem. Wszystkie obowiązki i wymagania 

zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3. 

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: Okres w dniach: 49. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i 

doświadczenie: a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania co najmniej 1 usługi, o 

charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za usługę porównywalną z 

przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na wykonaniu jednorazowych 

prac konserwatorskich na zbiorze nie mniejszym niż 500 przedmiotów zabytkowych lub 

muzealnych, wpisanych do właściwego rejestru/inwentarza zabytków/muzealiów, 

wykonanych z podobnych materiałów i będących w podobnym stanie zachowania. Fakt 

wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi 

dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o 

udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Ocena 

spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować : a) min. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia posiadająca: a1) tytuł zawodowego magistra uzyskany po 

ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub, a2) 

ukończone wyższe studia w specjalności w zakresie konserwacji zabytków (§7 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych - Dz.U. Nr 150 poz.1579) lub, a3) dyplom uzyskany po ukończeniu wyższych 

studiów na kierunku archeologia lub, a4) kwalifikacje do konserwacji zabytków 

archeologicznych (§19 Rozporządzenia Ministra kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r. 



w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i 

archeologicznych prac wykopaliskowych - Dz.U. Nr 31 poz.197 oraz §17-19 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac 

archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, 

które mają prawo prowadzenia tej działalności - Dz.U. Nr 16 poz. 55 (dopuszczenie §13 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych - Dz.U. Nr 150 poz.1579), b) odbytą co najmniej 12 miesięczną praktykę 

zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków archeologicznych - dotyczy punktu 

a1) i a2), c) odbytą co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i 

badania zabytków archeologicznych - dotyczy punktu a3) Ocena spełnienia ww. warunku 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

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 

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Terminu 

realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w 

czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2. Osób 

będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego. 3. Osób 

przewidzianych da realizacji zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez te osoby warunków opisanych w 

SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bip.gross-rosen.eu/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Gross - 

Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych 

Szeregów 9, sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe oraz ze środków Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego.. 

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 


