Kraków, dnia 31.01.2019 r.

Znak: DPP.26.1.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU
na realizację zamówienia pn. „Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad inwestycją p.n.
Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H
i L/”

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego:

Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie

Adres:

ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Numery telefonu:

12 428 66 00

Numer telefaksu:

12 428 66 00

REGON:

351535611

NIP:

676-20-72-018
od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do
piątku za wyjątkiem dni ustawowo
uznanych za dni wolne od pracy
www.mim.krakow.pl

Godziny pracy:
Adres strony internetowej:
Dane kontaktowe spółki SPDV sp. z o.o., świadczącej dla
Zamawiającego w ramach konsorcjum usługę
zarządzania procesem inwestycyjnym, odpowiedzialnej
za przeprowadzenie niniejszego postępowania
ofertowego
II.

Marcin Belon
e-mail: spdv.krakow@gmail.com

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – Rozdział 6.5.1
oraz Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. wydanym przez Dyrektora Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie.

III.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć elektronicznie, na adres e-mail spdv.krakow@gmail.com w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 12:00.
Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV:
71351914-3 usługi archeologiczne
71351910-5 usługi geologiczne
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru archeologicznego nad inwestycją
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ drugie postępowanie - numer
referencyjny postępowania: DR.26.8.2018. Nadzór winien obejmować działania w zakresie:
a) prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego nad pracami,
b) obserwacji wykopów w trakcie prowadzenia prac ziemnych,
c) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i spotkaniach roboczych organizowanych
przez Zarządzającego Kontraktem, Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego –
w zakresie związanym z nadzorem archeologicznym i robotami ziemnymi.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań
zabytków (Dz. U. z 2018r. poz. 1609) oraz innych aktów wykonawczych.
Realizacja zamówienia winna być zgodna z:
a) decyzją nr 404/18 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
zmiany pozwolenia konserwatorskiego Nr 855/15 z dnia 11.09.2015 r.
OZKr.5142.759.2015.DD z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
b) decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 562/6740.2/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w
sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 86/2016 z dnia 15.01.2016 r. znak: AU01-3.6740.2.1330.2015.MBF;
c) warunkami pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,
Informacje o inwestycji, w tym o zakresie prac ziemnych, znajdują się w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalnego wykonawcę tejże,
dostępnej pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058.
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
generalnego wykonawcę robót budowlanych jest w trakcie procedowania. Termin zawarcia
umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych pozostaje bez wpływu na ważność
umowy zawartej z Wykonawcą na realizację nadzoru archeologicznego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

V.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przygotowanym
przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w zakresie prac ziemnych od dnia
rozpoczęcia robót ziemnych do dnia zakończenia tych robót. Zamawiający przewiduje czas
trwania prac ziemnych prowadzonych przez generalnego wykonawcę przez okres około 3 – 4
miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zakresie prowadzenia prac
ziemnych.

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

VI.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje, o których mowa
w art. 37e oraz 37 g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w oparciu o
oświadczenie Wykonawcy złożone w tym zakresie.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

VII.

1.

Zamawiający zastrzega dla oferty formę elektroniczną, zgodnie z Rozdziałem III zapytania
ofertowego. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres zamówienia.
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wskazania ceny netto i brutto za okres
jednego tygodnia trwania nadzoru archeologicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty,
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego
skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą
prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania
lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych
braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku
do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub
uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.
5. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązku
informacyjnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena oferty brutto – 100 %
1. Oferty będą oceniane z zastosowaniem wyłącznie kryterium ceny – umowa zostanie

zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.
2. Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 100 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty
IX.

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest
Zamawiający - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31060 Kraków,
b) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się pod adresem:
iod@mimk.com.pl
c) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych
osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na
podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora
danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed
potencjalnymi roszczeniami
e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),
f) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z
dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do
zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków
archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli
oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z
postępowania;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) osobie, której dane dotyczą przysługuje:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,

2.
3.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
(Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193
Warszawa);
i) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób,
których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
X.

1.
2.
3.
4.

XI.

INFORMACJE DODATKOWE:
W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: spdv.krakow@gmail.com
Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie do 30 dni od daty jej
przedłożenia.
Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Marcin Belon, e-mail:
spdv.krakow@gmail.com
Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą i
nie skutkuje powstawaniem roszczeń Wykonawcy o jej zawarcie czy zapłatę odszkodowania.
ZAŁĄCZNIKI:

1. wzór oferty
2. wzór umowy;
3. wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.
W imieniu Zamawiającego – Pełnomocnik

Marcin Belon
Z upoważnienia SPDV sp. z o.o.

