
Ogłoszenie nr 510111982-N-2020 z dnia 25-06-2020 r. 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: REWALORYZACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO SPICHLERZA 

DWORSKIEGO W KŁÓBCE – I ETAP 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

tak 

Nazwa projektu lub programu 

Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Wsparcie 

wojewódzkich instytucji kultury 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 540836-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 28205600000000, ul. ul. 

Słowackiego  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 323 243, e-

mail mona@muzeum.wloclawek.pl, faks 542 323 625. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeum.wloclawel.pl bip zakładka zamówienia publiczne 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: samorządowa instytucja kultury 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

REWALORYZACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO SPICHLERZA DWORSKIEGO W KŁÓBCE – I ETAP 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: : „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w 

Kłóbce” – I etap 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region 

przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich 

instytucji kultury: 3. Charakterystyka obiektu (stan obecny): Budynek został wzniesiony ok. 1900 roku 

metodą tradycyjną z cegły pełnej wypalanej, na zaprawie częściowo wapiennej. Pierwotnie był to 

budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z bardzo wysokim, dwukondygnacjowym poddaszem. Do 

1945 r. spichlerz był jednym z głównych elementów zespołu dworsko-folwarcznego. Położony jest on w 

centralnym punkcie miejscowości, naprzeciw bramy wjazdowej do odbudowanego zespołu dworsko-

parkowego. Pierwotnie tj. do poł. XX w. spichlerz był budowlą parterową z wysokim dachem 

dwuspadowym z naczółkami pokrytym dachówką. W przestrzeni poddasza wyodrębnione były dwie 

kondygnacje. Ogółem posiadał trzy kondygnacje na 383 m² powierzchni zabudowy i był najbardziej 

okazałym budynkiem majątku ziemskiego – folwarku w Kłóbce. Na przełomie l. 50/60 XX w. spichlerz 

przebudowano – usunięto wysoki dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, nad parterem 

nadbudowano niskie piętro kolankowe, na którym położono niski dach dwuspadowy kryty papą. W 

przyziemiu wprowadzono dodatkowe podziały wnętrza. Obecnie (od l. 60. XX w.) jest to obiekt 

dwukondygnacyjny, kryty niskim dachem dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Pierwotne 

słupy podpierające strop drewniany posadowione na stopach murowanych. Strop nad parterem 

drewniany. Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach ukształtowanych z dużych kamieni i głazów. 

Ściany zewnętrzne wtórne piętra grubości 38 cm. nadbudowane w taki sposób aby na kondygnacji 

poddaszowej otrzymać pełną wysokość piętra. Podstawowe dane techniczne budynku Szerokość budynku 

13,01 m długość 28,80 m ilość kondygnacji nadziemnych 2 ilość klatek schodowych 1 powierzchnia 

użytkowa łącznie 600,50 m2 powierzchnia zabudowy 383,00 m2 kubatura 2791,00 m3 wysokość 



budynku 11,15 m Projekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku, jednoczesną 

konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wnętrz do funkcji 

wystawienniczych (parter) i audytoryjnych (piętro). Przyziemie budynku zostanie przeznaczone do celów 

ekspozycyjnych (zabytkowe urządzenia i maszyny rolnicze). Górna kondygnacja będzie obejmowała 

niemal całą przestrzeń poddasza i pełniła funkcje audytoryjne i edukacyjne (miejsce do lekcji i 

warsztatów muzealnych). Zakłada się zachowanie lub/i odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) 

rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą 

w minimalnym zakresie ingerować w substancję zabytkową. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 

Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja Nr 728/2018 z dnia 25 października 2018 r. Ponadto 

zakres planowanych prac w ramach budynku został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (Decyzja Nr 427/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. 

WUOZ.DW.WZN.5142.6.18.2018.ERK). Wnioskodawca posiada także Decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, wydane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego (Decyzja z dnia 03.07.2018 

r., sygn. INW.6220.9.2019) oraz pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania 

Przestrzennego i Regionalnego w zakresie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu 

przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (opinia z dnia 22.05.2019 r, sygn. 

ZKPPT.760.95.2019). 4. Szczegółowy zakres zadania: Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa 

murów., a w tym: - rozbiórka istniejącej więźby dachowej, - rozbiórka ścian zewnętrznych piętra, 

kominów dobudowanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ścian działowych, - rozbiórka wtórnych 

elementów wzmacniających ściany: dwuteowniki i przypory, - rozbiórka podłogi i oraz belek stropowych 

uszkodzonych (głównie w północnej nawie), - naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania, - 

wykonanie wieńca zabezpieczającego (spinającego całą konstrukcję), - wykonanie konstrukcji klatki 

schodowej żelbetowej, - wymurowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni wzmacniających, - 

wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem, - montaż okien dachowych od strony pn-zach., - 

wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji - I etap, Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji 

określony został również w załącznikach do SIWZ obejmujących: 1) projekty budowlane (załącznik nr 9) 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 10) 3) oraz pomocniczo 

przedmiar robót (załącznik nr 11). UWAGA! Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, 

zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. 

Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego 

etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy 

zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary 

robót (załącznik nr 11 do SIWZ). 5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 

będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Uwaga! W przypadku 

wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, 

jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie 

parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający informuje, iż 

zastosowane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych itp. ma na celu 

jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej 

celem: sprawdzenia warunków związanych wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz 

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 

niezbędnych do wykonania umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w 

godz. 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Fąfarą, adres e-

mail: zastepcamzkid@op.pl i sekretariat@muzeum.wloclawek.pl , koszt wizji lokalnej poniesie Oferent. 7. 

Warunki prowadzenia prac określone zostały w § 3 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 

8. Zakres obowiązków Wykonawcy określone zostały w § 8 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do 

SIWZ 9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji – najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości 

wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji liczony 

jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, 

zastrzeżeń co do wad, usterek, itp. przedmiotu zamówienia. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości 

uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy i więcej. 10. Na wykonane przez Wykonawcę roboty 

obowiązuje 60-miesieczna rękojmia. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek itp. 

przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy PZP, zastrzega 

obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane: rozbiórkowe, konstrukcyjne i architektoniczne. W związku z powyższym roboty te 



muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy 

Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 1) Sposób wymaganego 

zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga, 

aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy. b) Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: - 

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, zobowiązany 

będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób 

– zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych 

osób, Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni 

miesiąc pracy pracowników. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. - W 

przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa wyżej w wymaganych terminach oraz za 

powierzenie wykonania robót budowlanych innym osobom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne określone w umowie – zał. nr 8 do SIWZ, - W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków wskazanych wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, 

każdorazowo w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak 

jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie w ofercie będzie uznane za stwierdzenie o samodzielnym 

wykonaniu zadania. 15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców 

jak za własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 16. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 17. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 7 dni na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy. 18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 20. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia przekaże 

Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą. We wskazanej umowie Wykonawca ustali okres 

odpowiedzialności za wady nie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

21. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w ten sposób, że 

umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1) sprzecznych z postanowieniami wzoru 

umowy stanowiącego załącznik 8 do SIWZ i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od wcześniejszej 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym za roboty wykonywane przez 

podwykonawcę; 3) uzależniających zwrócenie podwykonawcy zabezpieczenia przez Wykonawcę od 



wcześniejszego zwrócenia zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 4) 

przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45261000-4, 45261100-5, 45261210-9, 45262690-

4, 45320000-6, 45421132-8, 45262520-2, 45262522-6 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 737971.48 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  4 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk 

Email wykonawcy: monimar@op.pl 

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 55 

Kod pocztowy: 87-800 

Miejscowość: Włocławek 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 718128.29 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 718128.29 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1196790.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 



Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 


