
Ogłoszenie o naborze ofert

Zamawiający Muzeum w Zielonej Górze – Ochli, ul.  Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra 
z  dniem  29-05-2018  r.  ogłasza  nabór  ofert  na  realizację  zamówienia  publicznego  o  wartości  
nieprzekraczającej kwoty równowartości 30 000 euro pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej, Specyfikacji Technicznych  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich) dotyczącej  

wymiany pokrycia dachowego muzealiów na terenie Muzeum w Zielonej Górze - Ochli”

1. Opis przedmiotu zamówienia
       Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
       Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich dotyczących wymiany 

pokrycia dachowego i kalenic obiektów w Muzeum w Zielonej Górze - Ochli
1.1 Zakres prac objętych projektem:
1.1.1 zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego ze słomy wraz z obróbkami,
1.1.2 Utylizację zdjętego pokrycia,
1.1.3 Wymiana uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu,
1.1.4 Wykonanie pokryć dachowych,
1.1.5 Wykonanie kalenic,
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania pokrycia z trzciny.
1.2  Dokumentacja,  będąca  przedmiotem  zamówienia  musi  być  zgodna  z  obowiązującymi 

przepisami prawa, oraz zawierać następujące opracowania: 
1.2.1 Projekty budowlane obejmujące zakres określony w punkcie 1.9,  zgodny z aktualnymi 

przepisami  w ilości  2  egzemplarzy  w  formie papierowej  oraz  1 egzemplarza w formie 
elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

1.2.2 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  w  oparciu  
o  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 
2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie 
Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

1.2.3 Przedmiary  robót  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w ilości 2 
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie 
Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu *.ath. 

1.2.4 Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym w ilości 2 egzemplarzy 
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formacie *.pdf oraz w rozszerzeniu *.ath

1.2.5. Przedmiar  (kosztorys  ślepy) w ilości  1  egzemplarza  w formie  pisemnej  oraz  w formie 
elektronicznej: w formacie, Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu *.ath

1.3 Wykonawca wykona projekty budowlane na podstawie ustaleń   z Zamawiającym. 
1.4  Wykonawca  zastosuje  w  projekcie  rozwiązania  standardowe  skutkujące  optymalizacją 

kosztów. 
1.5 W związku z tym, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą stanowiły opis 

przedmiotu  zamówienia  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego Wykonawca 
wykona je zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem odmowy 
dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  może  wskazywać  znaków 
towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  który 
charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  wykonawcę  projektowanych  robót 
budowlanych,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów.

1.6 Dokumentacja  opracowana przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie  wymagane prawem 
polskim uzgodnienia.



1.7 Wykonawca  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 
przedmiotem będą roboty budowlane wykonywane na podstawie  dokumentacji projektowej i 
STWiORB będących przedmiotem niniejszej umowy, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
oraz w razie potrzeby uzupełni tę dokumentację. 

1.8 Informacje o obiektach oraz zakresie prac 
            Ogólne zalecenia dotyczące wymiany poszycia dachu słomianego:

1.8.1 zastosowanie techniki krycia  snopkami na  gładko,
1.8.2 słoma pozyskana przed kwitnieniem kłosa lub po wymłóceniu,
1.8.3 długość słomy 1,2 m do 1,4 m,
1.8.4 wiązanie snopków tylko za pomocą powrósła,
1.8.5 każdy snopek wiązany oddzielnie powrósłem do łat,
1.8.6 grubość poszycia dachu minimum 30 cm,
1.8.7 zabezpieczenie kalenicy folią kubełkową, papą,
1.8.8 kalenicę  należy  zamaskować  folią  kubełkową,  perzem,  gliną  oraz  słomę  przycisnąć 

nowymi żerdziami,
1.8.9 wymiana wiatrownic na nowe
1.8.10 zabezpieczenie wokół komina blachą lub papą
1.9 Obiekty, które objęte będą opracowaniem projektowym to:
1.9.1 Chata  z  Marcinowa  -  wymiana  całego  słomianego  pokrycia  dachu  200  m2,  wymianę 

uszkodzonych  i  zmurszałych  drewnianych  elementów  konstrukcji  dachu,  wymiana 
przegniłych  wiatrownic  28  bm.  Wymiana  kilku  desek  zawilgoconych  na  strychu. 
Zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem owadobójczym,

1.9.2 Obora z Krobielewa - naprawa kalenicy na 12 m.b. z trzciny,
1.9.3 Stodoła z Sękowa - naprawa kalenicy na 25 m.b. z trzciny,

2. Warunki udziału w postępowaniu:
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert wykonali należycie co najmniej 1 dokumentację projektową           w łącznym 
zakresie: projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz STWiORB, które dotyczyły 
prac budowlanych/ remontowych na obiektach zabytkowych drewnianych.

2.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,

      2.3 Zamawiający wymaga zapoznania się ze stanem zachowania obiektów celem określenia 
zakresu robót. 

3. Warunki i termin realizacji zamówienia:
 Całość zamówienia należy wykonać do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

4.1 Ceny 70% 
Maksymalna ilość 70 pkt

4.2 Doświadczenia w pracach o podobnym charakterze przy sporządzaniu dokumentacji na dachy 
o pokryciu ze słomy w obiektach muzealnych 30%:
Wykonanie dokumentacji dla 1 obiektu – 0 pkt

            Wykonanie dokumentacji  dla 2 obiektów – 10 pkt
Wykonanie dokumentacji  dla 3 obiektów – 20 pkt
Wykonanie dokumentacji  dla powyżej 3 obiektów – 30 pkt
Maksymalna ilość 30 pkt

5. Termin  i  sposób  wnioskowania  wykonawców  o  wyjaśnienia  dotyczące  treści 
zapytania ofertowego

            Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
            Tadeusz Woźniak -  tel. (068) 321 15 91  w.33, e-mail:    sekretariat@muzeumochla.pl
            Wszystkie wnioski o wyjaśnienie należy kierować drogą pisemną na adres Muzeum lub drogą  

e-mailową.



            Odpowiedzi będą udzielane w terminie nie późniejszym niż w ciągu trzech dni, po warunkiem, 
że zapytania i/lub wnioski o wyjaśnienia wpłyną do Zamawiającego nie później niż trzy dni  
przed rozstrzygnięcia postępowania

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
6.1 Oferty należy składać: 

6.1.1 w formie papierowej pod adresem Muzeum w Zielonej Górze – Ochli:  ul. Ochla-
Muzealna  5,  66-006  Zielona  Góra  w  sekretariacie  Muzeum  w  opakowaniu 
opisanym  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej,  na  wymianę  pokrycia 
dachowego muzealiów w Muzeum w Zielonej Górze – Ochli. Nie otwierać przed 
05-06-2018 r. godz. 14:00.” 

6.1.2 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl
6.2 Termin składania ofert upływa 05-06-2018 r. o godz. 14:00.
6.3 Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i musi być określona jednoznacznie 

oraz  w  ostatecznej  wysokości  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań  zawartych 
w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 
poniesie  Wykonawca  z  tytułu  prawidłowego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu 
zamówienia.

6.4 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną niezmienną cenę za wykonanie 
całości zadania.

6.5 Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
6.6 Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, zaproponuje stawkę netto, określi 

podatek  VAT i poda cenę (brutto) za wykonanie całości zadania.

7. Informacja na temat rozstrzygnięcia postępowania:
7.1  Informację  o  rozstrzygnięciu  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej 

http://bip2.muzeumochla.pl/  oraz  przekaże  e-mailem  Wykonawcom,  których  oferta 
została uznana za ważną. 

7.2 Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. 

8. Termin zawarcia umowy, w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
8.1  Umowa zostanie zawarta w czasie nie późniejszym niż trzy dni robocze od momentu 

rozstrzygnięcia.
8.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy. 

 
9.   Pozostałe istotne informacje

9.1 Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  bez  podania 
przyczyny.

9.2 Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  www.muzeumochla.pl  informację 
o rozstrzygnięciu postępowania, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty

                          

Załącznik:
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych

                                                                


