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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: Wykonanie dokumentacji dla przebudowy -

modernizacji obiektu i wnętrz XV w. dźwigu portowego Żurawia Gdańskiego, stanowiącego oddział NMM w

Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami i pracami objętymi tym zadaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

wykonanie dokumentacji dla przebudowy - modernizacji obiektu i wnętrz XV w. dźwigu portowego Żurawia

Gdańskiego, stanowiącego oddział NMM w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami i

pracami objętymi tym zadaniem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III

SIWZ i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym części 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
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obiektu objętego przedmiotem zamówienia..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w zakresie do 50% wartości zamówienia

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

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: 30.06.2017.

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: 8 000,00 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 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 Gospodarstwa Krajowego nr 31 1130 1121

0006 5623 9920 0006, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem Wadium - ZP/27-2/PN/2016. 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
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brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 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.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 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 przynajmniej: - 1 (jedną) wielobranżową dokumentację projektową (w tym: projekt

budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski) przebudowy lub remontu zabytku murowanego wpisanego

do rejestru zabytków o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 200 000,00 brutto, - 1 (jedną)

wielobranżową dokumentację projektową (w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski)

przebudowy lub remontu zabytku drewnianego wpisanego do rejestru zabytków o wartości

dokumentacji nie mniejszej niż 150 000 brutto, - 1 (jedną) dokumentację projektową nowej wystawy

muzealnej (projekt wraz z kosztorysem ) o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 50 000,00 brutto.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 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: - osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży

architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata przy wykonywaniu dokumentacji

projektowych; - osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży

konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata przy wykonywaniu

dokumentacji projektowych; - osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w

branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz doświadczenie zawodowe: co

najmniej 4 lata przy wykonywaniu dokumentacji projektowych; - osobą posiadającą uprawnienia do

projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i teletechnicznych oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata przy wykonywaniu dokumentacji

projektowych; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i innych

specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych i co najmniej 24 miesiące

doświadczenia zawodowego na budowie przy zabytkach nieruchomych albo posiadającą ukończone

wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków. Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia

wydane według wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne wydane na

podstawie przepisów kraju ich uzyskania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w

wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.

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;

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

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,
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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

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
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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 - 80

2 - Termin realizacji I etapu zamówienia - 20

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. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:

wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego terminu realizacji zamówienia oraz zakresu przedmiotu zamówienia, w

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy: 1) w przypadku, gdy zmiana

nie dotyczy treści oferty na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, 2) w przypadku, gdy zmiana

jest uzasadniona ze względu na postęp technologiczny rozwiązań; zmiana nie może spowodować zmiany ceny

wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy, 3) w przypadku, gdy zmianę uzasadnia

brak możliwości zamówienia i zastosowania określonych urządzeń lub rozwiązań zgodnie z dokumentacją

projektową w skutek wycofania z obrotu lub ograniczonej dostępności na rynku do określonych materiałów i

sprzętu; zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór

Wykonawcy, 4) w przypadku, gdy w toku realizacji zmówienia: a) nastąpi zmiana przepisów lub warunków

technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, w konsekwencji czego powstaną dodatkowe wymagania w

stosunku do zakresu i sposobu realizacji zamówienia, b) nastąpi konieczność nowych / dodatkowych uzgodnień z

organami administracji lub z właściwymi instytucjami, c) organy administracji i właściwe instytucje zgłoszą

oczekiwanie wykonania w zamówieniu określonych czynności, d) nastąpi konieczność wprowadzenia zmiany do

zamówienia ze względu na warunek uzyskania pozytywnych stanowisk i decyzji administracyjnych organów i

instytucji, e) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wartość wynikającą ze
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zmiany przepisów w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże przedstawiając Zamawiającemu stosowne dokumenty,

które potwierdzą, iż w realizacji zamówienia biorą udział pracownicy pobierający minimalne wynagrodzenie za

pracę określone przywołanymi przepisami; zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większe niż,

jego koszty wynikające ze zmiany przedmiotowych przepisów, f) w przypadku zmian zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, jeśli Wykonawca wykaże przedstawiając Zamawiającemu stosowne dokumenty, które

potwierdzą, iż występujące zmiany powodują zwiększenie kosztów realizacji zamówienia; zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większe niż, jego koszty wynikające ze zmiany przedmiotowych

przepisów. 5) w przypadku, gdy czynności organów administracji lub właściwych instytucji spowodują konieczność

zmiany zamówienia, 6) w przypadku zmian wysokości stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów

określającej wysokość stawki podatku VAT, o wartości wynikającą ze zmiany przepisów, 7) w przypadku

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części przedmiotu zamówienia

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

przysługuje wynagrodzenie tylko za roboty wykonane, 8) w przypadku zmiany w efekcie propozycji Wykonawcy,

dotyczącej zmiany elementów zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia, której efektem będzie

usprawnienie funkcjonowania inwestycji po jej realizacji lub zmiana będzie korzystna w inny sposób dla

Zamawiającego. Propozycja zmiany wymaga pozytywnej oceny Zamawiającego, 9) w przypadku propozycji

Wykonawcy, dotyczącej zmiany w zamówieniu / dokumentacji, które ocenione zostaną przez Zamawiającego za

gwarantujące ten sam skutek, efekt, jakość, sprawność, parametry użytkowe lub równoważność w stosunku do

rozwiązań określonych w dokumentacji Zamawiającego, 10) w przypadkach zdarzeń wywołanych czynnikami

niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, co może dotyczyć zmiany

terminu, zakresu, kwoty zamówienia, 11) zmiana w realizacji zamówienia z uwagi na konieczność 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, 12) 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, 13)

zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych czynności

dodatkowych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie Zamówienia z dodatkowymi czynnościami. 2. Strona

występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o

których mowa wyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Wszystkie

powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy

pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

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
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Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016

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

pokój 227..

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: Termin realizacji zamówienia: Etap I: TERMIN REALIZACJI I ETAPU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

15.12.2016 r. Etap II: do dnia 30 czerwca 2017 r. Etap III: zgodnie z terminem zakończenia robót budowlanych,

prac konserwatorskich i prac montażowych, a także aranżacji wystaw i wyposażenia wnętrz przez wykonawców

robót budowlanych i wyposażeniowych wybranych w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego..

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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