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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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: ZAWIESZENIE I EKSPOZYCJĘ ZABYTKÓW

WIELKOGABARYTOWYCH W CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW Z MAGAZYNEM

STUDYJNYM W TCZEWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

zawieszenie i ekspozycja zabytków wielkogabarytowych na wykonanej w tym celu specjalistycznej podkonstrukcji

stalowej oraz umiejscowienie na posadzce, ścianach i ekspozycja zabytków wielkogabarytowych nie

podlegających zawieszeniu w budynku Centrum Konserwacji Wraków Statków z magazynem studyjnym w Tczewie

przy ul. Paderewskiego 24, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III

SIWZ i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 2. 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 uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych, od założonych w opisie

przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający umożliwia wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...

1 z 7 2016-02-17 17:40



miejsca realizacji przedmiotu zamówienia..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 79.95.60.00-0, 39.15.40.00-6, 39.54.12.20-4,

39.54.11.10-0.

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: 40.

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: 6 000,00 zł. 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 2000 r. 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 Gospodarstwa Krajowego nr 31 1130 1121

0006 5623 9920 0006, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem Wadium - przetarg nieograniczony

ZP/18/PN/CKWS/16. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium 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, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w

art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, (termin związania określono w
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Rozdz. 7, ust. 1, pkt 4).

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę

polegającą na wykonaniu projektu w branży konstrukcyjnej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej

następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia: a. operator suwnic, dźwigów i

wciągników (1 osoba) posiadający: 1. zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi transportu bliskiego, w

zakresie: suwnice, wciągniki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, b. cztery osoby do pracy na

wysokości posiadające: 1. aktualne badania wysokościowe. UWAGA! Zamawiający dopuszcza, aby

jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję określoną przez Zamawiającego powyżej.

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie;

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;

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

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

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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
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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, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

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

wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 - 50

2 - Termin wykonania projektu technologicznego montażu i ekspozycji zabytków - 20

3 - Termin realizacji zamówienia - 20

4 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

1. Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące

możliwości dokonania zmian zawartej umowy: a. zmiana lub przedłużenie terminu wykonania robót w przypadkach:

1. konieczność wykonania prac zamiennych, o czas niezbędny na ich realizację. 2. wystąpienia siły wyższej. Pod

pojęciem siły wyższej, Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są

nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. b. w przypadku decyzji

Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego zakresu usługi podwykonawcom,

pomimo iż w swojej ofercie przetargowej Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres prac wykonać

samodzielnie. c. w przypadku zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem

spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ. d. w przypadku, gdy w toku realizacji

zmówienia: 1. nastąpi konieczność nowych / dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym nt. sposobu wykonania

zamówienia. 2. organy administracji i właściwe instytucje zgłoszą oczekiwanie wykonania w zamówieniu

określonych czynności. 3. nastąpi konieczność wprowadzenia zmiany w zamówieniu ze względu na konieczność

uzyskania pozytywnych stanowisk i decyzji administracyjnych organów i instytucji. 4. w przypadku, gdy w
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konsekwencji działania organów lub właściwych instytucji, nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia

zamówienia. e. w przypadku, gdy zaistnieją niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy czynniki uniemożliwiające

lub ograniczające skuteczność realizacji zamówienia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie, takie jak: 1.

kontrole budowy. 2. wstrzymanie prac przez organy administracji i właściwe instytucje. f. w przypadku zmian

wysokości stawki podatku VAT i w efekcie kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

przepisów określającej wysokość stawki podatku VAT. g. w przypadku zmiany, której wprowadzenie spowoduje

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu zamówienia. h. w

przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części prac (prace

zaniechane) z przyczyn, których nie przewidywano w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy

przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. i. w przypadku propozycji Wykonawcy, dotyczącej zmiany w

zamówieniu, które ocenione zostaną przez Zamawiającego za gwarantujące ten sam skutek, efekt, jakość,

sprawność, parametry użytkowe lub równoważność w stosunku do rozwiązań zatwierdzonych przez

Zamawiającego. j. w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmian / przestoju z powodu utrudnień lub ograniczeń

wywołanych przez prowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego zamówienia innych zamówień i

usług realizowanych przez odrębne podmioty. k. w przypadku, gdy propozycja zmiany jest korzystna dla

Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy. l. zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na konieczność wykonania

nieprzewidzianych prac dodatkowych, o ile nie jest możliwe wykonywanie w sposób równoległy. oraz określa

warunki zmian w następujący sposób: 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi

być wyrażony na piśmie. 4. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

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: 25.02.2016

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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Realizacja zamówienia nastąpi w ramach realizacji Projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków

wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w

Gdańsku (dalej zwany Projektem). Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i

funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...
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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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