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Sosnówka: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO W MUZEUM                                             

J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE  
Numer ogłoszenia: 83988 - 2013; data zamieszczenia:  28.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie , 
Romanów 25, 21-518 Sosnówka, woj. lubelskie, tel. 0-83 3793014, faks 0-83 3793014. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  
www.muzeumkraszewskiego.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  SYSTEM MONITORINGU 
WIZYJNEGO W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  I. Lokalizacja: 
Teren zespołu dworsko - parkowego Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, 
Romanów 25, 21-518 Sosnówka w obrębie działek nr ewid. 55,56,57 i 58/1. Teren objęty 
ścisłą ochroną konserwatorską. II. Stan istniejący: Na przedmiotowych działkach znajduje 
się murowany budynek muzeum, kaplica z kładką nad fosą, dwa budynki gospodarcze. 
Dwór jest budynkiem parterowym, całkowicie podpiwniczonym z wejściem do piwnicy 
bezpośrednio z zewnątrz budynku z poddaszem użytkowym. Obiekt jest budynkiem 
murowanym z cegły pełnej, więźba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo - 
płatwiowym, pokrycie dachu gontem świerkowym. Istniejący budynek obecnie pełni 
funkcję muzealną. III. Elementy do wykonania: Kamera stacjonarna megapikselowa IP - w 
obudowie kopułowej - 10 szt.; Kamera stacjonarna megapikselowa IP z - IR w obudowie 
kopułowej - 3 szt.; Kamera dualna IP z IR w obudowie zewnętrznej - 3 szt.;Mini kamera 
obrotowa IP - 2 szt.; PC-serwer do rejestracji i podglądu (do 5x2TB); Monitor LCD min. 
23,6 - 1 szt.; Switch 24 porty z automatycznym rozpoznawaniem szybkości - 1 szt.;UPS - 
2 szt.; montaż modułu GSM wraz z telefonem przemysłowym oraz podłączenie do 
istniejącego SSWiN; instalacja systemu zliczania osób odwiedzających muzeum. 
Szczegółowy opis techniczny zawarty jest w projekcie technicznym i przedmiarze robót 
stanowiących zał. do SIWZ. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe 
a odwołanie się do nich ma na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych 
do realizacji urządzeń i koncepcji systemu.. 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.12.00-2, 45.31.20.00-7, 45.21.23.13-3. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
15.05.2013. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium:  1. Ustala się wadium w wysokości: 1 000,00 zł. 
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć 
do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
pieniądzu - wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, w Banku Spółdzielczym w Wisznicach O.Sosnówka nr konta 92 8055 
0006 0200 1049 2002 0001 dopiskiem na blankiecie przelewu: /wadium na - System 
Monitoringu Wizyjnego /; 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) 
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. 3. Za 
termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę 
uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium można wnieść do dnia, 
w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny 
być złożone oferty. 5. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 
kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w 
ust. 2 pkt. 2-5, do oferty należy dołączyć oryginał. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy 
oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z 
postępowania. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie 
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli 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 wskazany 
przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować 
wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. w 
przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych 
roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 16. W treści 
gwarancji i poręczeń muszą być w szczególności zawarte następujące informacje: 1) 
nazwa i adres Zamawiającego; 2) oznaczenie numeru postępowania; 3) określenie 
przedmiotu zamówienia; 4) nazwę i adres Wykonawcy. Wadium musi być wniesione 
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 15.03.2013 r. do godz. 
11.00 
III.2) ZALICZKI  
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• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia:  nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełni warunek, jeśli posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 
zamówienia 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełni warunek , jeśli wykonał w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert [tj. od dnia 15 marca 2008r. do dnia 
15 marca 2013r.], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 80 000 zł brutto - 
Roboty polegające na instalowaniu systemów alarmowych i anten 

• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału technicznego, jeśli 
są mu dostępne narzędzia i urządzenia w celu realizacji niniejszego 
zamówienia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełni warunek, w zakresie potencjału osobowego, jeśli 
dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności: a) konstrukcyjno budowlanej lub 
architektonicznej w niezbędnym zakresie do kierowania robotami 
budowlanymi na obiektach objętych ochroną konserwatorską zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 r. 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 - 1 osoba. b) instalacji i sieci elektrycznych - do kierowanie 
robotami budowlanymi - 1 osoba. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełni warunek, w zakresie potencjału technicznego, jeśli 
są mu dostępne narzędzia i urządzenia w celu realizacji niniejszego 
zamówienia. a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł, b) posiada środki 
finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł, 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  
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• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• 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 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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 
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



 5

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 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści 
oferty w zakresie terminu realizacji zadania: 1) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie 
terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 2) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień 
dodatkowych w okolicznościach wymienionych w § 67 ust. 5 ustawy PzP 3) na skutek siły 
wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, 4) na skutek 
wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 5) na skutek jakiegokolwiek opóźnienia, 
utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać 
Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie 
budowy, 6) Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania 
dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany, b) zmiany terminu 
dokonania prób końcowych, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w 
umowie w stosunku do treści oferty w zakresie ceny: a) jeżeli w trakcie obowiązywania 
umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 3. w celu dokonania 
przewidzianych w umowie zmian należy podać: sposób ich inicjowania, sposób 
wprowadzania i możliwe skutki. Inicjowanie może nastąpić przez Zamawiającego albo 
Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki powinien zawierać: 1) 
opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość 
wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 
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umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie 
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z 
uzasadnieniem ) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie 
której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 5. Wszelkie zmiany 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:  http://www.muzeumkraszewskiego.pl/ogloszenie-o-przetargu/ 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Romanów 25 21-518 Sosnówka. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 
ofert:  15.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 
Romanowie Romanów 25 21-518 Sosnówka. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: do 15.04.2013. 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu 
ze środków Unii Europejskiej:  Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Restauracja 
zespołu dworsko - parkowego w Romanowie będącego siedzibą Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 OŚ 
PRIORYTETOWA VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYREGIONALNA Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha ndlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

 


