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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
Gdańsk
80-751
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Boratyński
Tel.:  +48 583018611
E-mail: d.boratynski@nmm.pl 
Faks:  +48 583018453
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nmm.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.nmm.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nmm

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
Numer referencyjny: ZP/27-3/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, w
zakresie umożliwiającym:

mailto:d.boratynski@nmm.pl
www.nmm.pl
https://bip.nmm.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/nmm
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- uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz
- użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111300
45223000
45300000
45400000
45233140
45212313
45311200
45311000
45315700
31682530
45314310
45311100
31500000
31518200
45261215
45312310
71355000
45111200
45231300
45232140
45330000
45331100
45331200
45333000
45331110
45320000
45312100
45312200
45314120
45314300
45314320
32510000
42961100
92222000
48151000
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03452000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łeba.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie,
w zakresie umożliwiającym:
1.1 uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz
1.2 użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót poprzedzających, polegających na rozbiórce
istniejących na terenie budowy budynków, jak również wykonanie zagospodarowania terenu działki i wykonanie
niezbędnych przyłączy instalacyjnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III 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 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. W zakresie wyrobów, materiałów i urządzeń do zastosowania w trakcie realizacji niniejszego zamówienia
obowiązują również zapisy zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przewidywany termin podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego: 1.08.2019 r. (termin podpisania
umowy o udzielenie zamówienia publicznego podany jest orientacyjnie – ostateczna data jest uzależniona od
przebiegu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d
Ustawy(przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia
fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 cz. I SIWZ.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone przez Zamawiającego, dotyczące:
- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi
którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.
d)Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument, którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do cz. I SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części
IV Jednolitego Dokumentu.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.
9. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
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oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w
niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami części I SIWZ numer: 8, 9 i 10.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN.
2. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
INFORMACJA NA TEMAT DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY
ZAGRANICZNE
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1. – 9.8.4. cz. I SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126 ze zm.), tj.:
- informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13d
Ustawy) oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1., 9.9.2. cz. I SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9.1. i 9.9.2.cz. I SIWZ
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 9.10. cz. I SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
9.8.1. – 9.8.3. cz. I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.9.1., w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
UZUPEŁNIENIE SEKCJI: III.1.1)
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z
postępowania:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem
przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem
przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób
fizycznych;
4. 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);
6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5
pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);
7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, lub
8. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w przypadku jeśli wydano wobec
wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem
zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);
9. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Zał. Nr 3 do cz. I SIWZ).
UZUPEŁNIENIE SEKCJI: III.1.3)
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
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ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Wykaz robót budowlanych, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie (dokument określony dokładnie w sekcji III.1.2) - jako uzupełnienie sekcji III.1.3),
b) Wykaz osób (dokument określony dokładnie w sekcji III.1.2) - jako uzupełnienie sekcji III.1.3).
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie 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 dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu odpowiednio:
- budynku użyteczności publicznej* o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 i wartości wykonanych
robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto,
- obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 lub 1262 według Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o
wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto.
*Uwaga: przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek wymieniony w §3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
b) będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami**, które będą
brały udział w realizacji zamówienia:
• Kierownik Projektu, posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu/Kierownika Kontraktu/
Koordynatora lub stanowisku równoważnym,
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu powyższej funkcji w trybie nieprzerwanym dla co najmniej jednej
zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o
wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto,
• Kierownik budowy, posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi polegające na pełnieniu, w trybie
nieprzerwanym, funkcji Kierownika budowy dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej
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na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie
mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto,
• Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu funkcji
Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej
na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie
mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
• Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych w specjalizacji budowle hydrotechniczne, posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w
specjalizacji budowle hydrotechniczne,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu
funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu budowli hydrotechnicznej typu budowa lub przebudowa nabrzeży, pirsów, pomostów,
falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości wykonanych robót budowlanych -
hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto,
• Kierownik robót sanitarnych, posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami sanitarnymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika
robót sanitarnych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych - sanitarnych nie mniejszej
niż 3 000 000,00 PLN brutto,
• Kierownik robót elektrycznych, posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót elektrycznych,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi, polegające
na pełnieniu funkcję Kierownika robót elektrycznych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót
budowlanych - elektrycznych nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,
• Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający:
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- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń (zakres uprawnień winien obejmować: telekomunikację przewodową wraz
z infrastrukturą towarzyszącą) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami obejmującymi branżę telekomunikacyjną, polegające na
pełnieniu funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej
o wartości wykonanych robót budowlanych - telekomunikacyjnych
i teletechnicznych nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,
• kierownik robót drogowych posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót drogowych.
UWAGA: Oba pola w sekcji III.1.3) należy czytać łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2019
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsku
Pokój nr 300

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych(Pzp).
3. Wszędzie, gdzie w treści ogłoszenia użyto wyrażeń "Ustawa” lub "Ustawa PZP" należy przez to rozumieć -
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.),
4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 250 000,00 PLN.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający informuje, ze na stronie internetowej: https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są: — Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, — Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, – Edytowalna wersja formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), — Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/
ESPD.
6. Kryteria oceny ofert (waga poszczególnych kryteriów jednakowa we wszystkich częściach zamówienia):
- Cena - waga 60%,
- Okres gwarancji i rękojmi - waga 40%.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w celu uzyskania pełnych informacji na temat kryteriów oceny ofert i
ich znaczenia należy się zapoznać z rozdziałem 20 części I SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy.
11. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w
niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami cżęści I SIWZ numer: 8, 9 i 10.
12. Ze względu na charakterystykę zamówienia na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy PZP złożenie oferty winno
być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej przez Wykonawcę.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% łącznej wartości brutto umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
I. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI Ustawy.
II. W szczególności obowiązują następujące terminy:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wy-danych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nie- ograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wy-danych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na pod-stawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
prze-słał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

