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Rogoźnica: Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru 

obiektów: kuchni i łaźni na terenie byłego obozu 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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: Rozbudowa instalacji 

sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: kuchni i łaźni na terenie byłego obozu 

koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie 

robót budowlanych zakresie instalacji alarmowej pożaru w zrekonstruownych obiektach: 

kuchni i łaźni na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako rozbudowa istniejącego 

systemu sygnalizacji pożaru z centralą znajdującą się w budynku bramy głównej. 2. 

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 3. Sporządzenie szczegółowego 

kosztorysu ofertowego planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i 

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


brutto zadania, zawierającego następujące elementy: 1) stronę tytułową 2) przedmiar 

robót 3) kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych 4) tabelę elementów 

scalonych 5) w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową 

cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8. 

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: Okres w dniach: 70. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

wadium przetargowego w wysokości: 4.000 zł. 

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 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 w okresie ostatnich 5 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 roboty budowlanej, z których 



każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem 

zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 

Za robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się robotę 

budowlaną, polegającą na wykonaniu, modernizacji, rozbudowie systemu 

sygnalizacji pożaru w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Fakt 

wykonania robót budowlanych musi być potwierdzony referencjami od 

Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich 

wykonanie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana 

wiedza i doświadczenie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana według 

formuły spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) Wykaz osób, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - Kierownik Budowy - 

posiadający: a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, 

dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), c) 

posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na 

stanowiskach: Kierownika Budowy, Kierownika Robót lub inspektora nadzoru 



branży instalacje elektryczne (łącznie), d) posiadający co najmniej 2-letnią 

praktykę na budowie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - 1 osobę, 

posiadającą zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu z zakresu 

zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony 

Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w 

muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 

zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do 

ewakuacji w razie powstania zagrożenia. Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana według formuły 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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu 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 rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 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 

 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 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 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: a) 

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) 

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami 

art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane, d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez 

ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, e) 

zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które 

wpływały na harmonogram wykonywania Robót, f) zmiana terminu wykonania Robót - 

wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z 

koniecznością zmiany okresu realizacji zadań, g) zmiany postanowień umowy mogących 

mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań. h) osób będących 

przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, i) osób 

spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby 

będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. j) wystąpienie siły wyższej, k) 

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych 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 z niniejszą 

Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 

terminu realizacji zamówienia. l) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli 

zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 



podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu 

wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany 

może być zamawiający lub wykonawca. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: 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: 08.08.2012 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.4.17) 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 

 
 


