ZAMAWIAJĄCY:
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
Adres: 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
Tel.:(041) 34-440-14, Fax.:(041) 34-482-61
_________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez
montaŜ dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów
w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach –
siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości
kwoty 5 150 000 euro

Kielce, dn. 29.09.2009 r.

……………………………….
zatwierdzam

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający : Muzeum Narodowe w Kielcach
Adres:

25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1

Tel.:

(041) 34-440-14 fax.: (041) 34-482-61

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami),
zwanej dalej jako Pzp.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu
likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaŜ dźwigu, platformy
schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów
Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
b. wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
c. projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
d. przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca
załącznik nr 10 do SIWZ,
3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.
4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy
robót i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.
6. Gwarancja na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót.
7. Gwarancja na urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania
czynności konserwacyjnych windy przez osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne
uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez UDT, w zakresie i terminach
przewidzianych przez producenta oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych.
9. W dokumentacji projektowej określony został typ windy i platformy schodowej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod
warunkiem, Ŝe będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach technicznoeksploatacyjnych, co najmniej takich jak projektowane (nie gorszych, jakie zakładano w
projekcie (przedmiarze)). W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
innych niŜ określone w dokumentacji projektowej, naleŜy wraz z ofertą przedłoŜyć
propozycję wybranego rozwiązania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
parametrów, o których mowa powyŜej.
10. Wspólny Słownik Zamówień: 45313100-5 instalowanie wind, 45223100-7 montaŜ
konstrukcji metalowych, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

III. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie naleŜy zrealizować w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy, z
zastrzeŜeniem zapisu § 14 pkt. 2 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czyli:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia, tj:
a. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na montaŜu dźwigu i
platformy schodowej o wartości nie mniejszej niŜ 250 000,00 zł brutto kaŜda.
b. dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
- które przynaleŜą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz/lub posiadają
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeŜeli wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.
UWAGA: ze względu na fakt, Ŝe roboty budowlane będą odbywać się w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków Zamawiający wymaga, aby osoba kierująca robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wykazała się dwuletnim doświadczeniem zawodowym przy
obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków).
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
punkcie VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił.

VII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca obowiązany jest złoŜyć w terminie wskazanym w rozdz. XIII i formie
określonej w rozdz. XII niniejszej SIWZ:
1. Ofertę na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załączniku nr 2 do
SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał)
b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert (wymagana forma
dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę)
c. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i
wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca
wykonania i odbiorców - zawierający co najmniej dwa zamówienia polegające na
montaŜu dźwigów i platformy schodowej, o wartości nie mniejszej niŜ 250 000,00
zł brutto kaŜda - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana
forma dokumentu - oryginał);
NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wymagane roboty spełniające w/w
warunki wykonane zostały z naleŜytą starannością.
d. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, przewidzianych
do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z
aktualnymi zaświadczeniami o przynaleŜności do właściwej izby samorządu
zawodowego (waŜne na dzień otwarcia ofert) oraz dokumentem wystawionym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ŝe osoba przewidziana do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej moŜe pełnić tę
funkcję przy obiektach zabytkowych - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do
SIWZ oraz/lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie wykonawca wskazał osoby,
którymi będzie dysponował
(wymagana forma dokumentów:
wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał
uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby
samorządu zawodowego, dokument wystawiony przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych
do wykonania zamówienia – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z
oryginałem” przez wykonawcę);
3. Oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał)
4. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt X niniejszej SIWZ
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (wymagana

forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)
6. W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń (winda i platforma
schodowa) innych niŜ określone w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga
złoŜenia wraz z ofertą propozycji wybranych rozwiązań równowaŜnych oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych
tych materiałów i urządzeń (wymagana forma dokumentów: propozycja wybranych
rozwiązań – oryginał, dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów oferowanych
materiałów i urządzeń – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
7. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2b składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien
być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 6a), zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1.
2.

3.

Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez
przekazującego.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŜy kierować
na adres Zamawiającego:

Muzeum Narodowe w Kielcach
25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
tel.: (041) 34-440-14
fax.: (041) 34-482-61
4.

5.

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem
składania ofert. W przypadku wniesienia zapytania, Zamawiający prześle treść
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania a takŜe zamieści je na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie
internetowej.
JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Małgorzata Rupniewska w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, tel.: (041) 34-440-14,
wew. 220
Joanna Ślusarczyk w sprawach proceduralnych, tel. (041) 34-440-14, wew. 260
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium moŜe być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Dowód wniesienia wadium naleŜy załączyć do oferty.
Uwaga:
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty moŜe być oryginał lub
kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złoŜenie
dokumentu w oryginale.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
NR 86 8493 0004 0000 0059 7526 0003
z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane mające na celu
likwidację barier dla osób niepełnosprawnych”
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŜeli:
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego i Wykonawca wniósł
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy,
c) Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający, z zastrzeŜeniem poniŜszego pkt 9, zwróci niezwłocznie wadium na
pisemny wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
Uwaga:

Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium,
jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŜniono czynność wykluczenia
Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
8. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw – do złoŜenia których został
wezwany, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość i sposób sporządzenia musi
być zgodny z postanowieniami SIWZ.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem, zgodnie z
załączonym formularzem - zał. Nr 1.
Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w
rozdz. VII SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się
oferta.
Oferta i oświadczenia (równieŜ te złoŜone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą
być złoŜone w formie oryginału, podpisane przez upowaŜnionego/ych przedstawiciela/li
Wykonawcy.

7.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez
notariusza ( zgodnie z art.98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie – Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz.369 z późn. zm.).
8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone „za
zgodność z oryginałem”, na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub
upowaŜnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący sposób:
podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis.
9. Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŜe opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w
załącznikach do SIWZ.
10. UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz
opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę.
12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993.r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: „Informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŜy ponumerować w taki
sposób, aby umoŜliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŜy zachować
ciągłość numeracji stron).
13. Ofertę wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym
opakowaniu, uniemoŜliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert.
14. Opakowanie oferty musi być opatrzone:
a/ adresem Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
b/ napisem: „Oferta na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych”
c/ imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyŜszego jest dokładne wyróŜnienie oferty spośród innej korespondencji
wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie
niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
15. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŜone
w formie przewidzianej dla złoŜenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo
oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego
Muzeum Narodowe w Kielcach
25-010 Kielce

Pl.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamkowy 1
Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2009 r. o godz. 9.00
ZłoŜonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia.
Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 21.10.2009 r. o godz. 9.15
Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem
„WYCOFANIE”
7. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
8. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny
oferty i kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający ustala, Ŝe obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym

zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, jak równieŜ w niej nie ujęte, a bez których nie
moŜna wykonać zamówienia.
3. W cenie ryczałtowej oferty naleŜy uwzględnić serwis i konserwację windy i platformy
schodowej w okresie trwania gwarancji.
3. W cenie ryczałtowej naleŜy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane, ale
konieczne do wykonania robót, np: koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty
prac porządkowych, w tym takŜe element ryzyka
W związku z powyŜszym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w obiekcie
warunków wykonania zamówienia.
4. Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) stanowi jedynie materiał
pomocniczy, informacyjny do sporządzenia wyceny przez Wykonawcę.
5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ
i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez wskazanie w
formularzu oferty całkowitej ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.
6. W ofercie naleŜy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7. Strony nie przewidują moŜliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę,
co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem wykonawcy.
XV. INFORMACJE DOT. WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w krajowej walucie PLN.
XVI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena – 100%

Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości
Ilość punktów dla kaŜdej oferty zostanie ustalona wg poniŜszego wzoru:

C min.
C = ______
C bad.

zamówienia.

gdzie 1% = 1 pkt
x 100 %

gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty,
Cmin. – najniŜsza cena wypływająca z waŜnych ofert,
Cbad. – cena oferty badanej.
Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.
2. JeŜeli w wyniku oceny złoŜonych ofert okaŜe się, Ŝe nie moŜna dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o tej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty do złoŜenia w terminie
określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować
cen wyŜszych niŜ w złoŜonych juŜ ofertach.
3. JeŜeli w wyniku oceny ofert okaŜe się, Ŝe oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie,
omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.

2.
3.
4.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć
informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw,
jeŜeli taka konieczność zaistnieje.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania ogłoszenia o wyborze oferty.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu. o którym mowa w punkcie
2, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
1.
2.
3.

Zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie informującym o wyniku postępowania.
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej
SIWZ.
Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót będzie załącznikiem do umowy.

XIX.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEśYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga:
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium
wniesione w pieniądzu moŜe być zaliczone przez zamawiającego na poczet
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
5. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to
zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XIX pkt 3 niniejszej SIWZ.
Uwaga:
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości.
7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
zawarte są w § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, wraz ze streszczeniem

oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
przyjętym kryterium oceny ofert,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ppkt 1a), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
XXI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE.
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień
SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie
ustawy, Wykonawca moŜe wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu
Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
wyłącznie od protestu dotyczącego:
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.
3. Więcej informacji nt. środków odwoławczych znajduje się w Rozdziale 2 i Rozdziale 3
Działu VI ustawy Pzp.
XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1.
2.
3.

Formularz oferty - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2
Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom - z art. 36 ust. 4
ustawy Pzp - załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4
5. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – załącznik nr 5
6. Projekt umowy – załącznik nr 6
7. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7
8. Projekt budowlany – załącznik nr 8
9. Przedmiar robót – załącznik nr 9
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10

Załącznik nr 1

..............................................
wykonawca, firma i siedziba ew. tel. fax.
(pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych poprzez montaŜ dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni
i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie
Muzeum Narodowego w Kielcach:
1) oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ):
a) za cenę:
cena brutto

w tym podatek
VAT (stawka %)

cena
brutto
słownie:
....................................................................................................................................... .
b) w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2) oświadczamy, Ŝe wykonamy zamówienie zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót,
3) oświadczamy, Ŝe akceptujemy istotne dla stron postanowienia umowy, stanowiące
załącznik nr 6 do SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. W przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego,
4) oświadczamy, Ŝe gwarancja na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, gwarancja
producenta na urządzenia 36 miesięcy,
5) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeŜeń.
6) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert,
7) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),
8) załącznikami do niniejszej oferty są:

..................................................................................
..................................................................................

..........................................................................
..........................................................................

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.

......................................................
Miejscowość, data

.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych poprzez montaŜ dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni
i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie
Muzeum Narodowego w Kielcach:
Ja (imię i nazwisko)........................................................................................................
zamieszkały.....................................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy)....................................................
.........................................................................................................................................
jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w rejestrze....................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe:

1/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
3/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
prawo zamówień publicznych

……………………..
Miejscowość, data

………………………………….
pieczątka imienna i podpis osoby (osób)
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 z późn. zmianami).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych poprzez montaŜ dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni
i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie
Muzeum Narodowego w Kielcach:
Ja (imię i nazwisko)....................................................................................................................
jako upowaŜniony przedstawiciel
firmy..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe zamierzamy /nie zamierzamy*
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Lp.

Część przedmiotu zamówienia zlecana podwykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami
własnymi.
* niepotrzebne skreślić
..........................................
Miejscowość, data

....................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby (osób)
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy

Uwaga: W przypadku wykonywania całości przedmiotu zamówienia siłami własnymi naleŜy złoŜyć w
ofercie w/w wykaz wykreślając w tabeli niewypełnione miejsca.

Załącznik nr 4
.........................................................................
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z opisem
w rozdz. VI pkt 2a i rozdz.VII pkt 2c SIWZ

l.p.

Nazwa inwestycji i miejsce
realizacji, rodzaj
wykonanych robót

1

2

Termin
wykonania
robót od dnia –
do dnia
3

Wartość
wykonanych
robót

Nazwa
zamawiającego

4

5

Uwaga:
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
W kolumnie 2 naleŜy wymienić przede wszystkim te roboty, które spełniają warunek o którym
mowa w rozdz. VI pkt 2a SIWZ

............................................................
Miejscowość, data

.........................................................................
podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 5
.........................................................................
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, którymi dysponuje
lub będzie dysponował** wykonawca,
zgodnie z opisem w rozdz. VI pkt 2b i rozdz. VII pkt 2d SIWZ

Lp.

Imię i nazwisko

Planowana funkcja przy
realizacji zamówienia

Numer i zakres uprawnień
/specjalność/*

1

2

3

4

* - naleŜy załączyć uprawnienia budowlane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz aktualne (waŜne na dzień otwarcia ofert)
zaświadczenia potwierdzające przynaleŜność do właściwych izb samorządu zawodowego w
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę
** - w przypadku wykazania osób, którymi wykonawca będzie dysponował - naleŜy załączyć
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób

.....................................................................
Miejscowość, data

...................................................................
podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/ych
do reprezentowania firmy

Załącznik nr 6

UMOWA (projekt)
zawarta w Kielcach dnia ……………….. 2009 r. pomiędzy :
Muzeum Narodowym w Kielcach Pl. Zamkowy 1 ,reprezentowanym przez:
- Dyrektora Muzeum
- Główną Księgową – zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, a firmą
…………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
działającą na podstawie wpisu
………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części Wykonawcą .
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr
223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, Strony
zawierają niniejszą umowę:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie
Muzeum Narodowego w Kielcach. Zakres prac obejmuje:
a). roboty budowlane
b). montaŜ dźwigu,
c). montaŜ platformy schodowej,
d). wykonanie pochylni i progów.
2. Zakres prac określony jest szczegółowo przedmiarach dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy i jej integralną część .
3. Harmonogram robót zatwierdzony przed podpisaniem umowy stanowi załącznik Nr
2 do umowy i jej integralną część.

§2
Termin wykonania
Termin zakończenia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy – 4 miesiące od daty
podpisania umowy, z zastrzeŜeniem zapisu § 14 pkt 2.

§3
Osoby odpowiedzialne
1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego inŜ. Urszula Dąbrowska nr
upr.131/79
2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy
nr. upr.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wskazany mu teren budowy i zaplecza
od chwili ich pisemnego przekazania do momentu odbioru prac.

§4
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie zgodnym z harmonogramem
rzeczowo – finansowym, nie wcześniej niŜ 3 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót budowlanych
b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
c) Uczestnictwo w odbiorach: częściowych i końcowym, wykonanych robót
d) Określenie punktów poboru mediów.
e) Przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.
2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych.

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną, polskimi normami i innymi obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami
Zamawiającego. KaŜda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili podpisania umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym,
nie moŜe to jednak powiększyć ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
b) W czasie realizacji robót:
- zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę
uprawnioną
- wyznaczenie koordynatora w osobie ……………………. sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy
realizacji robót objętych umową
- utrzymywanie terenu prac w porządku i czystości (uprzątnięcie kaŜdorazowo
stanowiska pracy na koniec dnia roboczego)

- umoŜliwienie przeprowadzenia odbioru robót.
c) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poŜ. we wszystkich
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z
przepisami i dokumentacją techniczną
d) Po zakończeniu prac – uporządkowanie terenu prac i przekazanie go
Zamawiającemu na 2 dni przed ustalonym terminem odbioru.
e) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, elementów budynku lub
wyposaŜenia Muzeum w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek z
nich (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) – na swój koszt.
f) Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych
pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
g) Zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu
robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umoŜliwiającym ich
odbiór.
h) uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego na wprowadzenie na teren dawnego
Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – siedzibie Muzeum Narodowego w
Kielcach materiałów łatwopalnych lub szkodliwych dla zdrowia. Magazynowanie
takich materiałów powinno odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ppoŜ. W
przypadku prowadzenia robót z uŜyciem materiałów łatwopalnych lub szkodliwych
dla zdrowia, w pomieszczeniach przyległych zabronione jest prowadzenie prac z
otwartym ogniem. Pas ochronny wokół pomieszczenia, w którym prowadzone są
roboty z uŜyciem materiałów łatwopalnych powinien być kaŜdorazowo uzgodniony
z Głównym Specjalistą ds. ppoŜ.i BHP.
i) wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i nadzór nad pracami
poŜarowo niebezpiecznymi.
j) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
k) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z
projektu i zakresu prac
l) zapewnienie właściwych warunki składowania materiałów i ich ochronę;
m) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający
bezpieczne ich prowadzenie;
n) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagroŜenia ludzi i
mienia.

§5
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prac z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, na rzecz Zamawiającego.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) Roboty, obiekt, urządzenia oraz wszelki mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń
losowych,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takŜe ruchem pojazdów
mechanicznych.

3. WaŜność polisy ubezpieczeniowej nie moŜe upłynąć przed terminem odbioru
końcowego zadania.
§6
Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
niezbędnych do wykonania całego zakresu robót.
2. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1
muszą być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie
Prawo budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami: atesty,
świadectwa dopuszczenia do stosowania, Aprobaty techniczne” ITB itp. Dokumenty
na wbudowywane materiały i urządzenia
§7
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w
terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do
odbioru przez inspektora nadzoru.
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne
wykonanie prac, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.
6. Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie
tych czynności ujawniono istnienie wad. Zamawiającemu przysługują wówczas
następujące uprawnienia:
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu
usunięcia,
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio
wadliwie wykonanych robót.
8. JeŜeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności w ustalonym terminie z
winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów
działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do
przeprowadzenia odbioru.
9. W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest
zgłosić te roboty do odbioru przed ich ostatecznym zakryciem do inspektora nadzoru

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, Ŝe cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nie
przekroczy kwoty: ……………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………………….), w tym podatek
VAT w kwocie ..................................... zł (słownie: ...............................................).
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
robót, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin
zapłaty uznaje się datę obciąŜenie rachunku Zamawiającego.
§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonywane roboty budowlane na 36 miesięcy
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia na 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.
5. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną
usunięte na jego koszt – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 10
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
a) Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 5% wartości przedmiotu umowy tj. kwotę. …………………. zł
słownie:………………………………………………………...........w
formie………………………………………
b) Zabezpieczenie słuŜy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem,
zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu roszczeń naleŜnych z tytułu gwarancji jakości.
c) Zabezpieczenie ( w formie pieniądza) zostanie zwrócone przez Zamawiającego w
następujący sposób:
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane (dzień podpisania przez Strony
końcowego protokołu odbioru robót.
b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji (36
miesięcy od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru
robót) i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w
tym okresie wad-przy czym Wykonawca na co najmniej 7 dni przed upływem
terminu zwrotu zabezpieczenia zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu
pisemną informację o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który
naleŜy przesłać zabezpieczenie, pod rygorem zwrotu kaucji z opóŜnieniem, bez
Ŝadnych z tego tytułu konsekwencji dla Zamawiającego.
d) W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w innej

formie niŜ pienięŜna (art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
zabezpieczenie to będzie zwalniane w warunkach określonych w ust.3 po uprzednim
złoŜeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia opiewającego na odpowiednio niŜszą
kwotę.
e) Wykonawca w trakcie realizacji umowy moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia, bez zmiany jego wysokości.

§ 11
Kary umowne
W razie nienaleŜytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w oddaniu wykonanych robót objętych niniejszą umową, licząc od
dnia następnego po upływie terminu wykonania, do dnia odbioru – w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 pkt 1 umowy, za
kaŜdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8pkt 1 umowy, za
kaŜdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada jedna ze stron,
drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 8 pkt 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności po stronie Zamawiającego
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kary umowne opisane w § 11 pkt 1 a b i § 11 pkt.2 mogą być dochodzone łącznie.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
przekraczającej termin 14 dni Zamawiający moŜe wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy
termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia
stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, tytułem szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy ponad wysokość kar umownych opisanych w § 11pkt 1. i pkt.2.

§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej
części umowy. Zapisu § 11 pkt.2 nie stosuje się.
b) jeŜeli Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dokona
likwidacji firmy lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe,
c) jeŜeli Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy nie rozpoczął robót bez
uzasadnionych przyczyn,

d) jeŜeli Wykonawca nie kontynuował rozpoczętych robót w terminie 7 dni od chwili
pisemnego wezwania go przez Zamawiającego,
e) jeŜeli Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu końcowego wykonania robót,
określonego w § 2 umowy, ponad 30 dni,
f) jeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane
są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót
lub sprzeczny z umową, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru,
2. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy z zawinionych przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy następuje z chwila wręczenia drugiej stronie pisma, w którym
oprócz podstawy i przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia
komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych i zakończonych robót.
4. Uzgodniony przez obie strony protokół ilościowo – wartościowy z czynności komisji,
będzie podstawą do rozliczenia finansowego wykonanych elementów przedmiotu
umowy.
§ 13
Siła wyŜsza
W razie zaistnienia zdarzeń niezaleŜnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze
działania siły wyŜszej, które uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony
zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Siłami wyŜszymi w rozumieniu niniejszej umowy są między innymi: działania wojenne,
zamieszki, rewolty, złośliwe uszkodzenie waŜnych urządzeń, embargo, zakaz importu, akty
władzy, strajk, lokaut, poŜar, epidemia.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w
zakresie terminu jej
wykonania, jeŜeli w trakcie realizacji umowy pojawią się okoliczności, których nie
moŜna było przewidzieć w dacie jej zawarcia. Nie dotyczy to jednak okoliczności,
które wynikają z zawinionych działań, leŜących po stronie Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz
właściwych przepisów szczególnych.
4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.

…………………………………………
Wykonawca

……………………………………
Zamawiający

Załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu zwiększenie dostępności
i atrakcyjności Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy1 poprzez likwidację barier
dla niepełnosprawnych
Zakres prac obejmuje :
1. ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE w skrzydle północnym przy
montaŜu dźwigu:
1.1 Wykonania podszybia: usunięcie posadzki i warstw spodnich w duszy schodów po
obwodzie murów klatki schodowej do minimalnej głębokości ok. 120cm, wykonanie
Ŝelbetowej płyty fundamentowej gr. 30cm wraz z izolacją, wykonanie podstawy konstrukcji
szybu,
1.2 Poszerzenie na parterze otworu wejściowego (do 120cm) poprzez przeróbkę arkady –
podkucie filarków po 20cm (i wzmocnienie naroŜników) oraz podniesienie łuku o 29cm z
nowym
nadproŜem
i
prześwitem
(geometria
łuku
odcinkowa)
1.3 Wykonanie stalowej konstrukcji szybu w postaci słupków naroŜnych i przydrzwiowych
oraz rygli (w miejscach wynikających z technologii i estetyki) – zastosowanie stalowych profili
zamkniętych 10x10cm łączonych starannym spawaniem + zabezpieczenie do niepalności EI 60
z malowanim farbą do metalu gruboziarnistą w kolorze grafitowym mocowanie do istniejących
ścian
i
ewentualnie
sufitów,
1.4 Wykonanie obudowy szybu – wypełnienie pół między profilami taflami szkła klejonego
hartowanego gr. ok. 12mm bezbarwnego w górnej części barwione mocowanego rotulami
poprzez
uchwyty
spawane
do
słupków.
1.5 Przebudowa i dopasowanie posadzki z płyt kamiennych do obrysu nowego szybu,
1.6 Przeróbka balustrady na podeście piętra poprzez wycięcie jej fragmentu na dojściu do
windy i uzupełnienie boków tego dojścia dodaniem po jednej tralce (wykorzystując usunięte z
frontu)
1.7 Usunięcie fragmentu gzymsu górnego podestu – na dojściu do windy - poprzez staranne
wycięcie do wymaganej szerokości głębokości (na szerokości ok. 15cm, co wynika z załoŜenia
ominięcia istniejących profili gzymsowych słupków arkady, na głębokości obniŜenie o 4/5cm likwidując
w
ten
sposób
istniejącą
róŜnicę
poziomów)
1.8 Wykonanie wentylacji kanałem blaszanym 140x270mm, ocieplonym wełną mineralną,
wyprowadzonym prosto z nadszybia poprzez strop do przestrzeni poddasza i dalej skosem do
nowego kanału wentylacyjnego przybudowanego do istniejącego komina od strony północnej
(w
zachodniej
połaci
dachu)
i
wyprowadzonego
ponad
dach,
1.9 Wykonanie zasilania elektrycznego – kable wewnętrzne z istniejącej tablicy na parterze (w
środkowym pomieszczeniu galerii), prowadzone w bruździe ściennej poprzez korytarz pietra na
poddasze – gdzie wzdłuŜ ściany kolankowej będą doprowadzone w rejon windy i spuszczone w
dół do panelu sterowniczego i do szybu. Instalacja panela sterowniczego na piętrze przy ścianie
połudn. klatki – w oddaleniu od szybu)

2. DZWIG

Lokalizacja windy – dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych – w duszy
schodów głównych trójbiegowych. Dusza ta ma kształt lekko skrzywionego prostokąta o
wymiarach 176cm x 249cm. Dostępna jest przejściem w arkadzie o szerokości 80cm i
wysokości 177/206cm. Na piętrze jest szeroki (182cm) podest ograniczony balustradą tralkową
na gzymsie wysuniętym i lekko wyniesionym ponad poziom ruchu (5cm). Nie ma tu
podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji parteru brutto wynosi 451cm, wysokość kondygnacji
piętra netto wynosi 347cm. Z uwagi na stosunkowo niewielkie wymiary duszy schodów
konieczne jest zastosowanie niestandardowego dźwigu (bez przeciwwagi) pozwalającego
zmieścić zarówno kabinę o max. wymiarach (119x149cm wysokości 200cm – wymagany
rozmiar to 110x140cm) jak i wygodne rozsuwane centralnie drzwi o szerokości 90cm oraz
nadszybie o obniŜonej wysokości (do 345cm) aby zmieścić się pod istniejącym stropem piętra).
Dźwig o udźwigu 720kg (9 osób), prędkość 0,63m/s o napędzie elektrycznym linowym
bezreduktorowym. Dźwig ten występuje bez maszynowni (jest ona w ramach nadbudowy
ostatniego przystanku), wymaga podszybia - jest to moŜliwe, bowiem nie występuje w tym
rejonie podpiwniczenie.
Kabiny dźwigów powinny być o dobrym standardzie – wykończenie ścian i sufitu stal
nierdzewna podłoga z kamienia zespolonego, poręcze ze stali nierdzewnej, wyposaŜenie
sygnalizacji alarmu i przeciąŜenia, łączność dwukierunkowa, interkom.

3. ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE w skrzydle północnym przy
montaŜu platformy
1.1 Podkucie (0-5cm) prawego ościeŜa otworu – dla zapewnienia szerokości 120cm na całej
długości, oraz wyokrąglenia kantu ściany przyokiennej pod prowadnice.
3.2 Likwidacja lewego pochwytu przyściennego z montaŜem do ściany konstrukcji prowadnic
3.3 Doprowadzenie zasilania elektrycznego – jako odgałęzienie zasilania dźwigu „A” (górą z
tablicy piętrowej
4. PLATFORMA
Istniejąca róŜnica poziomów (135cm) pokonywana obecnie jest za pomocą 8 stopni o
zmiennej szerokości i lekko skrzywionych. Występuje tu teŜ zawęŜające się przejście (do
108cm), niska wysokość przejścia w murze (opadające nadproŜe łukowe odcinkowe – od
183/165cm do 198cm na trzecim stopniu) oraz wejście do pomieszczenia w łączniku (na
wysokości początku schodków).
Platforma samojezdna poruszająca się po skosie biegu o napędzie elektrycznym w pełni
zautomatyzowaną. Posiada podest dla wózka o wymiarach 70x75cm (największy moŜliwy
wymiar do tej lokalizacji), zajmuje po złoŜeniu 33cm a tor jezdny odstaje od ściany 11cm.
Takie rozwiązanie pozostawia schodki w istniejącym kształcie i daje moŜliwość
funkcjonowania istniejących na górze drzwi. Platforma ta porusza się po biegu wzdłuŜ prawej
ściany, z najazdem u podnóŜa i wyjazdem na górze na ostatnim stopniu przed drzwiami. Z
uwagi na małą wysokość przy ścianie naleŜy ograniczyć jedną z poręczy ochronnych (dolną),
Ŝeby po niezbędnym otwarciu nie kolidowała z sufitem.
5. POKONYWANIE RÓśNIC WYSOKOŚCI
5.1 W korpusie głównym:
- zachowanie istniejących progów do 2,5cm wysokości
- wymianę progów drewnianych dębowych o wysokości wyŜszej z ich obniŜeniem do max
2cm

- stopień na piętrze w wieŜy wykonanie pochylni w grubości ściany (o dopuszczalnym
nachyleniu 15%) – po usunięciu drewnianego progu i wyrównaniu progu kamiennego - z
nawierzchnią antypoślizgową z modyfikowanego PCW (klasa R11) – kolor dobrany
- pojedyncze stopnie między pomieszczeniami na parterze zakładanie przenośnych pochylni
dostawianych do stopnia – zaproponowano zastosowanie pochylni wyprofilowanych do
stopnia i szerokości otworu o konstrukcji drewnianej deskowej i płytą wierzchnią
drewnopochodną konstrukcyjną gr. 19mm pokrytą nawierzchnią niepoślizgową z PCW z
nawierzchnią antypoślizgową z modyfikowanego PCW (klasa R12) – o kolorystyce zbliŜonej
do posadzki danego pomieszczenia. Przewiduje się tu stabilizację pochylni uchwytami
metalowymi u podnóŜa.
5.2 W skrzydle północnym
a) na piętrze, w głównym ciągu ekspozycyjnym wejścia z klatek schodowych – przy
schodach głównych progi 2,5-3,5cm, przy schodach bocznych stopień 11cm. Na parterze:
na wejściach występują pojedyncze schodki (8 i 11cm); na ciągu ekspozycyjnym w
części środkowej występują zróŜnicowane poziomy ze schodkami (najpierw w grubości
ściany pięć schodków przy róŜnicy poziomów 97cm, przed przejściem trzy schodki przy
róŜnicy wysokości 48,5cm, potem trzy stopnie w pomieszczeniu przez całą jego
szerokość przy róŜnicy wysokości 49cm, potem jeden stopień 9,5 w progu otworu
przejścia naleŜy:
- zachować istniejące progi drewniane dębowe do 2,5cm wysokości.
- wymienić progi drewniane dębowe o wysokości wyŜszej z ich obniŜeniem do
maksimum 2,0cm
- na stopniu wejściowym na piętrze pochylnia w grubości ściany (ze spadkiem na
korytarz),
- na parterze na pojedynczych schodkach przy wejściu z głównej klatki i w przejściu
pochylnia stała w grubości ściany, podobnie jak przy wejściu na boczne schody z tym, Ŝe
trzeba tu przesunąć drzwi wejściowe na lico ściany od wewnątrz pomieszczenia wraz z
lekkim podkuciem ościeŜa (aby zwiększyć dostępną długość pochylni)..
- na parterze na schodkach (pięcio i trzy-stopniowych) pochylnia przenośna o geometrii
dostosowanej do wykroju otworu, o aŜurowej konstrukcji drewnianej stęŜonej
poprzecznie i połączonej górą płaskownikiem metalowym, z nie poślizgową
nawierzchnią PCW, z opracowanym systemem kotwienia do podnóŜa schodów i
przechowywanych w pomieszczeniu pomocniczym obok.

6. Prace organizacyjne i porządkowe wykonane zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robót
- sprawna organizacja robót
- utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy w budynku prowadzonych robót
7. Roboty zabezpieczające:
a) szczelne zabezpieczenie stolarki drzwiowej
b) wygrodzenie etapów wykonywanych prac
Zakres rzeczowy określają: projekt budowlany – zał. nr do 8 SIWZ, przedmiar robót – zał. nr
9 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 10 do SIWZ

