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Rzeszów, dn. 29.07.2020 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE,  

35-030 RZESZÓW, UL. 3 MAJA 19 

TEL. (17) 853-52-78 

 

Ogłasza: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
 

NA WYKONANIE ZADANIA PN. 

 

 
 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na 

cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.  

Etap IX - Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji 

włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego 

właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Muzeum 

pokój nr 209 od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1500,  SIWZ jest dostępna również na 

stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rzeszow.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Krzysztof Szela – Kierownik Zamawiającego 

Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

Rzeszów 29.07.2020 r. 

http://www.muzeum.rzeszow.pl/
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I. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji 

sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego 

właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na który składać się będą: 

- System Pożarowy: 

• Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych (1 szt.) 

• Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego (3 szt.) 

• Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego (2 szt.) 

• Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek) w wykonaniu 

konwencjonalnym (14 szt.) 

• Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych (14 szt.) 

• Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego (3 szt.) 

• Montaż elementów SAP i zespołu łączówek pośredniczących (4 szt.) 

• Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół 

łączówek pośredniczących (3 szt.) 

• Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół 

łączówek pośredniczących (3 szt.) 

• Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych 

(instrukcji) (1 szt.) 

• Serwis w okresie gwarancyjnym (3 lata) 

- System Alarmowy włamania i napadu: 

• Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych (1 szt.) 

• Montaż dodatkowej karty funkcyjnej adresowej centrali alarmowej do 8 adresów - Moduł Wejść 

(3 szt.) 

• Montaż dodatkowej karty funkcyjnej adresowej centrali alarmowej do 8 adresów - Moduł Wejść (1 

szt.) 

• Montaż konsoli z wyświetlaczem LCD (1 szt.) 

• Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - odbiornik pilotów ( 1 szt.) 

• Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego (2 szt.) 

• Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni (16 szt.) 

• Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa (2 szt.) 

• Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych 

(instrukcji) (1 szt.) 

• Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych (1 

szt.) 

• Serwis w okresie gwarancyjnym (3 lata) 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

przedmiarem (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

II. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 7.10.2020 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:  

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp.  

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 uPzp. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby), 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedłoży informacje o: 

Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 

przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty. 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium.   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VII. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:               

1. cena: 60 % , 

2. skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 40%. 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, 

ul. 3 Maja 19,  35-030 Rzeszów,  pok. nr  209 (sekretariat)  do dnia 6.08.2020 r. do godziny 9:00. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

X.  Zamawiający nie przewiduje możliwości: 

a) zawarcia umowy ramowej, 

b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

c) przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

d) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 uPzp. 

 

XI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

w dniu 29.07.2020 r. 

 


