
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.bip.wuoz.olsztyn.pl 

 
Olsztyn: Wykonanie bada ń konserwatorskich elewacji, stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz badania stratygrafii nawa rstwie ń 
malarskich wn ętrz dla obiektów z terenu województwa 

warmi ńsko-mazurskiego.  
Numer ogłoszenia: 107432 - 2015; data zamieszczenia : 08.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie , ul. Podwale 1, 10-076 
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5218530, 5218541, faks 089 5218549. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.wuoz.olsztyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie badań konserwatorskich 
elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz dla 
obiektów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie badań konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz dla obiektów z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w przedmiotowym 
postępowaniu, które zostało podzielone na 6 zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Zadanie I Wykaz obiektów w których należy 
wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej: Kętrzyn ul. Kościuszki 
5; Kętrzyn, ul. Sikorskiego 29; Kętrzyn, ul. Sikorskiego 37; Reszel, ul. Słowackiego 10 Zadanie II 
Wykaz obiektów w których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej: Olsztyn, ul. Limanowskiego 14; Olsztyn, ul. Limanowskiego 31; Olsztyn, ul. 
Limanowskiego 41; Olsztyn, ul. Moniuszki 8A-6; Olsztyn, ul. Gdańska 2/4/6 Zadanie III Wykaz 
obiektów w których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i 
drzwiowej: Olsztyn, ul. Jagiellońska 4, kamienica; Olsztyn, ul. Jagiellońska 34; Olsztyn, ul. 
Reymonta 30-38; Olsztyn, ul. Reymonta 47-49; Olsztyn, ul. H. Sawickiej 14 Zadanie IV Wykaz 
obiektów w których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i 
drzwiowej: Olsztyn, ul. Kromera 9; Olsztyn, ul. Kromera 11; Olsztyn, ul. Kromera 11A; Olsztyn, ul. 
Żniwna 18 Zadanie V Wykaz obiektów w których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji 
oraz stolarki okiennej i drzwiowej: Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, bud. 2, 8; Lidzbark 
Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, bud. 3; Działdowo, ul. Zamkowa 4; Rutkowice, gm. Płośnica, dwór 
Zadanie VI Wykaz obiektów, w których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji i stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz: Olsztyn, ul. 
Dąbrowszczaków 41; Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 42.. 
II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  



• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  
• Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% zamówienia 

podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  wadium nie wymagane 
III.2) ZALICZKI  
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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 
usługi w zakresie badań konserwatorskich elewacji oraz stolarki okiennej i/lub drzwiowej 
i/lub w zakresie badań stratygrafii nawarstwień malarskich co najmniej w 4 obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada tytuł zawodowy 

magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i 
restauracja dzieł sztuki oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-
miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych 
do rejestru zabytków. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w 
formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich 
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia, w jakim charakterze podmioty te będą 
brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (a). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 



IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.bip.wuoz.olsztyn.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1 10-076 Olsztyn.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 
ofert:  19.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. 
Podwale 1 10-076 Olsztyn w sekretariacie.. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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 Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wykonanie badań konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie badań 

konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej dla następujących obiektów z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego: Kętrzyn ul. Kościuszki 5; Kętrzyn, ul. Sikorskiego 29; 
Kętrzyn, ul. Sikorskiego 37; Reszel, ul. Słowackiego 10. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 

 
 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaz obiektów w 

których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej: 
Olsztyn, ul. Limanowskiego 14; Olsztyn, Limanowskiego 31; Olsztyn, Limanowskiego 41; 
Olsztyn, ul. Moniuszki 8A-6; Olsztyn, Gdańska 2/4/6. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 

 
 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaz obiektów w 

których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej: 
Olsztyn, Jagiellońska 4, kamienica; Olsztyn, Jagiellońska 34; Olsztyn, ul. Reymonta 30-38; 
Olsztyn, ul. Reymonta 47-49; Olsztyn, H. Sawickiej 14. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 



 
 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaz obiektów w 

których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej: 
Olsztyn, Kromera 9; Olsztyn, Kromera 11; Olsztyn, Kromera 11A; Olsztyn, Żniwna 18. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 

 
 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaz obiektów w 

których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej: 
Lidzbark Warmiński, Ornecka 1, bud. 2, 8; Lidzbark Warmiński, Kalinowskiego 1, bud. 3; 
Działdowo, ul. Zamkowa 4; Rutkowice, gm. Płośnica, dwór. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

 
 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Badania konserwatorskie elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz.. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaz obiektów, w 

których należy wykonać badania konserwatorskie elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz: Olsztyn, Dąbrowszczaków 41; Olsztyn, 
Dąbrowszczaków 42. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.52.20.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie badań konserwatorskich - 10 

 


