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

Gdańsk: Przebudowa - modernizacja wnętrz budynku Muzeum
Rybołówstwa w Helu

Numer ogłoszenia: 142381 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku , ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj.

pomorskie, tel. 58 3018611, faks 58 3018453.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa - modernizacja wnętrz budynku

Muzeum Rybołówstwa w Helu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

przebudowa (modernizacja) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku Muzeum Rybołówstwa

mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski

2, w zakresie umożliwiającym: 1) wprowadzenie do wnętrza budynku windy umożliwiającej osobom

niepełnosprawnym zwiedzanie wszystkich poziomów, poza najwyższą kondygnacją wieży widokowej; 2)

wykonanie nowych instalacji - elektrycznych , teletechnicznych, sanitarnych; 3) wykonanie wejścia głównego z

zastosowaniem przeszklonego wiatrołapu; 4) użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót poprzedzających, polegających na inwentaryzacji i

dokładnym wytyczeniu otworu szybu windowego od elementów konstrukcji dachowej. 3. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III niniejszej SIWZ. 4. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie

przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę)

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający

dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one

realizację robót w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W
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przypadku chęci zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów lub materiałów wskazanych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnić równoważność zaproponowanego wyrobu lub

materiału w stosunku do wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskać stosowną pisemną zgodę

odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 5. Zamawiający umożliwia

wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Kody

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie

usuwania gruzu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1

Roboty rozbiórkowe 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 45212350-4 Budynki o szczególnej

wartości historycznej lub architektonicznej 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262310-7 Zbrojenie 45262311-4

Betonowanie konstrukcji 45662400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45311100-1 Roboty w

zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych

systemów alarmowych 45313100-5 Instalowanie wind 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45432100-5

Kładzenie i wykładanie podłóg 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok

antykorozyjnych 7. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy liczone

od dnia kolejnego po dacie odbioru końcowego robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

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: Zakończenie: 30.12.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone

w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751

Gdańsk, w Banku Zachodnim WBK nr 19 1090 1098 0000 0000 0901 5480, przed terminem składania ofert, z

oznaczeniem - Wadium- przetarg nieograniczony na Przebudowę - modernizację wnętrz budynku Muzeum

Rybołówstwa w Helu. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium
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wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul.

Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostaną

one zdeponowane w kasie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby

oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 5. Dokument

poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w

przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie

wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą , (termin związania

określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 4).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co

najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, w budynku

będącym zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej następującą osobą, która będzie brała udział

w realizacji zamówienia: - osobą kierującą robotami budowlanymi (kierownikiem budowy), posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru zabytków zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
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budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, Poz. 987) tj.

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku - Prawo budowlane oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiadającą ważne, równoważne

uprawnienia budowlane wydane według wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia

równoważne wydane na podstawie przepisów kraju ich uzyskania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

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:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

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;

oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

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
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zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

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 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)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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: najniższa cena.

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

Zmiana umowy: 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian przedmiotowej umowy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu wykonania

przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Inicjatorem zmian może być

Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis

proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać
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Zamawiającemu i Koordynatorowi konieczność wykonania Prac Zamiennych. Zobowiązany jest również

zgłaszać informacje o możliwych Pracach Zaniechanych. 5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiana umowy - przyczyny: 1. Zmiany dotyczące sposobu

wykonania przedmiotu umowy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) stwierdzenia

konieczności wykonania robót zastępujących roboty wymienione w niniejszej umowie, których wykonanie stało

się w trakcie realizacji umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy lub dla użytkowania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - w szczególności w przypadku postępu technologicznego (wycofania z

obrotu materiałów, sprzętu itp.) lub też ujawnienia błędu lub nieścisłości w dokumentacji projektowej (Prace

Zamienne); 2) stwierdzenia możliwości rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianego w

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami (Prace Zaniechane); 3)

stwierdzenia możliwości wykonania robót w inny sposób i dzięki temu przyspieszenia ukończenia wykonania

przedmiotu zamówienia (Prace Zamienne); 4) stwierdzenia możliwości wykonania robót w inny sposób i dzięki

temu obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia lub obniżenia

kosztu utrzymania lub użytkowania obiektu (Prace Zamienne). 2. Zmiany dotyczące terminu realizacji umowy

wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) stwierdzenia konieczności wykonania Prac

Zamiennych skutkujących koniecznością wydłużenia terminu zakończenia robót; 2) stwierdzenia konieczności

wykonania przez Wykonawcę, w ramach odrębnych umów, zamówień uzupełniających lub zamówień

dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których

uzależnione jest prawidłowe wykonanie Umowy; 3) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z

funkcjonowaniem Zamawiającego, powodujących konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego; 4)

wystąpienia Siły Wyższej, przez którą należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 5) wstrzymania realizacji Robót przez nadzór archeologiczny w

związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. 3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia

Wykonawcy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) zmiany przepisów określających

wysokość stawki podatku VAT; 2) ustalenia wystąpienia Prac Zaniechanych. Zmiana umowy - procedura: 1.

Wprowadzenie Prac Zamiennych następuje na podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny

wystąpienia Prac Zamiennych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawcę, Koordynatora oraz

Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. W

przypadku prac zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian, zmianie ulec może termin

realizacji umowy 2. W przypadku Prac Zamiennych, gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu Zamawiający

będzie miał prawo powierzyć wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest do

koordynacji tych prac z robotami wykonywanymi przez siebie. W przypadku Prac Zamiennych Strony

zobowiązane są do zawarcia stosownego aneksu, uwzględniającego ograniczenie zakresu Umowy w stosunku

do robót, które zostały zastąpione przez prace zamienne. 3. Wprowadzenie Prac Zaniechanych następuje na
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podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny wystąpienia Prac Zaniechanych i ich zakres,

podpisywanego przez Wykonawcę, Koordynatora oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny

zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do

wykonania Prac Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Prac

Zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony

do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. Wartość robót

zaniechanych zostanie ustalona przez Koordynatora na podstawie Kosztorysu. 4. W przypadkach, o których

mowa w § 27 ust. 2 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian następuje na podstawie protokołu konieczności,

określającego przyczyny zmiany terminu realizacji umowy. Protokół konieczności przygotowywany jest przez

Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę, Koordynatora oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe

Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji umowy uwzględniać musi:

1) czas niezbędny do zmian dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia odpowiednich czynności w

postępowaniu administracyjnym - w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 1); 2) czasu niezbędnego na

wykonanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających - w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 2); 3) czasu,

w którym roboty wstrzymane były na żądanie Zamawiającego - w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 3); 4)

czas występowania Siły Wyższej - w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 4); 5) czas niezbędny na

przeprowadzenie badań archeologicznych - w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 5). 5. W przypadkach, o

których mowa w § 27 ust. 3 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian następuje na podstawie protokołu

konieczności, określającego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy podpisywanego przez Wykonawcę,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć

stosowny aneks do niniejszej umowy. 6. W przypadku, gdy realizacja Prac Zamiennych lub Prac Zaniechanych

wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca przygotuje taką zmianę, uzgodni ją z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającym i nadzorem autorskim.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.nmm.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: 17.07.2014

godzina 09:30, miejsce: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk,

Sekretariat, pok. 235.

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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