Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w
ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru
zamku oświęcimskiego na wystawę stałą.
Numer ogłoszenia: 244456 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) , ul. Zamkowa 1,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-zamek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia do Muzeum
Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru
zamku oświęcimskiego na wystawę stałą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego w ramach inwestycji pn.
Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą polegająca na wykonaniu projektu
zakładającego stworzenie przestrzeni ekspozycyjnych ilustrujących najważniejsze wydarzenia
historyczne miasta Oświęcimia. Projektowana ekspozycja będzie mieścić się w czterech
salach wystawowych oraz przedsionku usytuowanych na parterze muzeum. Wykonanie
zamówienia obejmuje m.in.: dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego, sprzętu
multimedialnego, oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz przygotowanie ścian i sufitów w
salach ekspozycyjnych. Zakup wyposażenia związany z montażem, transportem i
przygotowaniem części ekspozycji oraz wykonaniem innych robót i prac niezbędnych do
należytego wykonania zamówienia. Projekt obejmuje następujący zakres: a) zakup i dostawa
sprzętu wystawienniczego do sal ekspozycyjnych; b) zakup sprzętu multimedialnego, c)
zakup sprzętu oświetleniowego, d) zakup sprzętu nagłośnieniowego, e) przygotowanie ścian i
sufitów.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych do 20 % wartości zamówienia
podstawowego zgodnie z przedmiotem zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6, 39.15.10.00-5, 32.32.20.00-6,
32.34.00.00-8.
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:
15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 szczegółowego warunku udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje należycie, co najmniej: nie mniej niż jedną, a nie więcej niż
pięć wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw ciągłych lub okresowych, o łącznej wartości
80.000,00 brutto (łącznie dla od jednej do pięciu dostaw) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na dostawie i
montażu sprzętu wystawienniczego (w szczególności regały, witryny, szafy)
i/lub dostawie i montażu mebli z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niż 200.000,00 PLN

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;



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.

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
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)
Ponadto oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału, 2) Formularz - Status
prawny Wykonawcy złożony w formie oryginału, 3) Kopia dowodu opłacenia polisy
ubezpieczeniowej, 4) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza
Podwykonawcom złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją (nie
dotyczy), 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do
realizacji zamówienia, 6) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie: - zmiany terminu wykonania zamówienia: 1) wystąpienie wydarzenia
nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2)
w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a.
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą
wartości brutto umowy, 3) zmiany wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki
na współfinansowanie zamówienia na dostawę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeum-zamek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) ul. Zamkowa 1 32-600 Oświęcim Sekretariat pok. nr
303.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) ul.
Zamkowa 1 32-600 Oświęcim Sekretariat pok. nr 303.
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: I.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których
mowa w pkt. 5.2.2. pkt. A) SIWZ uznaje się: a) Poświadczenie - z tym że w odniesieniu do
nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) W przypadku
zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt a). 2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w
okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.
wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag,
może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w
dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu. 3. W przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1. 4.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. pkt.
A) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5. Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych
dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy
w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,

przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia. 6. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie
określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez
NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało
przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych. II.1 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 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. III.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 poz. 231).: 1) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1)
lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. IV.
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym
złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. V. 1 Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o
wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. VI. 1 Przed zawarciem umowy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie..
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

