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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku , ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3018611, faks 058 3018453.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Insytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa stelaży ekspozycyjnych dla oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w

Gdańsku - Muzeum Wisły w Tczewie mieszczącego się w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa stelaży ekspozycyjnych dla oddziału

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Wisły w Tczewie mieszczącego się w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4 zgodnie z dokumentacją projektowo-

wykonawczą, która stanowi Załączniki nr 4 do SIWZ. Stelaże są zaprojektowane w dwóch typach (stelaż wysoki i niski). Stelaże mają zawierać konstrukcję stalową,

która będzie obudowana malowanymi płytami MDF, wykończonymi obowiązkowo techniką natryskową (technologia meblarska) w kolorze NCS S 8500-N (grafit,

mat), wg dostarczonej przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy próbki i zgodnie z technologią użytą w pozostałych istniejących elementach

ekspozycji. Konstrukcja stalowa powinna być wykonana z profilu stalowego 40 mm x 40 mm x 2 mm, malowana techniką proszkową na kolor NCS S 8500-N (grafit,

półmat) lub równoważny. Elementy stalowe konstrukcji powinny być spawane i skręcane śrubami. Na konstrukcji stalowej mocowana powinna być rama z płyty

MDF grubości 10 mm (rys. Detale.pdf), malowana obowiązkowo techniką natryskową na kolor NCS S 8500-N (grafit, mat) lub równoważny. Wewnętrzną część

stelaża wypełnia tło z surowej płyty MDF o grubości 10 mm. Stalowy stelaż wyposażony powinien być w standardowe, regulowane stopy do profilu 40 mm x 40 mm

x 2 mm. W górnej części ramy z MDF zainstalowany powinien być element z pleksi mlecznej (rys. Detale.pdf, wkład oświetleniowy.pdf). Stelaż wyposażony

powinien być w ruchome elementy służące do umocowania go do ścian budynku (rys. Detale.pdf ). Projekt przewiduje przygotowanie poszczególnych elementów

stelaża jako demontowalnych (osobno moduły konstrukcji stalowej i osobno moduły z MDF-u), co pozwala na ich swobodny montaż we wnętrzu. Dopuszczalne są

zmiany w opracowaniu projektu w zakresie nie wpływającym na estetykę wizualną stelaży a tylko w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego. Wszystkie tego

typu zmiany należy konsultować z Zamawiającym ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.17.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
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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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp i opisanych w pkt. IV SIWZ

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 - 80

2 - termin wykonania zamówienia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: a) zmian

rozwiązań projektowych - w przypadku ujawnienia błędu w dokumentacji projektowej lub zmiany w opracowaniu projektu w obrębie nie wpływającym na estetykę

wizualną stelaży a tylko w obrębie optymalizacji procesu produkcyjnego, b) zmiana kwoty podatku VAT i kwoty brutto w przypadku zmiany przepisów określającej

wysokość stawki podatku VAT, c) zmiana w zakresie podwykonawstwa - rezygnacja z podwykonawcy, zmiana podwykonawcy, zmiana zakresu robót powierzonych

podwykonawcom

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.cmm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat -Narodowe Muzeum

Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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