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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Muzeum Pomorza Środkowego
27780700000
ul. Dominikańska 5-9
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Minta
Tel.:  +48 598424081
E-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl 
Faks:  +48 598426518
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeum.slupsk.pl/BIP/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w
Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12
Numer referencyjny: MPŚ - IX.261.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45212310

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z koncepcją aranżacji : stałych ekspozycji wnętrz oraz
wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów,

mailto:inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl
http://muzeum.slupsk.pl/BIP/
www.muzeum.slupsk.pl/BIP/
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poprzez : wykonanie drobnych robót budowlano- montażowych , dostawę oraz usługi montażu ekspozycji
i wystaw, mebli, sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oraz grafiki. Przedmiot zamówienia
obejmuje: usługę montażu ekspozycji i wystaw, dostawę i montaż wyposażenia i mebli oraz dostawę i montaż
sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oprogramowania i urządzeń oraz sprzętu w budynku
Białego Spichlerza w Słupsku, a także drobne roboty budowlane –montażowe. Przedmiot zamówienia
został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do SIWZ tj. w projektach aranżacji wnętrz oraz
sal wystawowych, projektach graficznych, projektach instalacji elektrycznych, projektach nagłośnienia,
specyfikacjach opraw, wykazie sprzętu, przedmiarze.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 015 000.00 PLN

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
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Szarych Szeregów 12 76- 200 Słupsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z koncepcją aranżacji : stałych ekspozycji wnętrz oraz
wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów,
poprzez : wykonanie drobnych robót budowlano- montażowych , dostawę oraz usługi montażu ekspozycji i
wystaw, mebli, sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oraz grafiki.
Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę montażu ekspozycji i wystaw, dostawę i montaż wyposażenia i mebli
oraz dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oprogramowania i urządzeń oraz
sprzętu w budynku Białego Spichlerza w Słupsku, a także drobne roboty budowlane –montażowe.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do SIWZ tj. w projektach
aranżacji wnętrz oraz sal wystawowych, projektach graficznych, projektach instalacji elektrycznych, projektach
nagłośnienia, specyfikacjach opraw, wykazie sprzętu, przedmiarze, stanowiących załączniki nr 10, 11, 12,
13,14,15,16,17 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu, wykonania naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 015 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.03.00-22-0038/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw i robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.

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:
Zamawiający nie stawia warunków

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej jedną usługę - dotyczącą wykonania ekspozycji wnętrz oraz wystaw dla muzeum lub galerii sztuki
o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 (siedemset tysięcy złotych 00/100), obejmującą swoim zakresem
przynajmniej:
- wykonanie ekspozycji wystaw;
- wykonanie dostaw wraz z montażem sprzętu multimedialnego.
lub Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną - dotyczącą
wykonania ekspozycji wnętrz oraz wystaw dla muzeum lub galerii sztuki o wartości nie mniejszej niż 700 000,00
(siedemset tysięcy złotych 00/100), obejmującą swoim zakresem przynajmniej:
- wykonanie ekspozycji wystaw;
- wykonanie dostaw wraz z montażem sprzętu multimedialnego.
Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca nie jest zobowiązany do wykazania wartości poszczególnych czynności
wchodzących w zakres całej umowy na usługę lub robotę budowlaną - dotyczącą wykonania ekspozycji wnętrz
oraz wystaw dla muzeum lub galerii sztuki, tzn. wykonawca nie jest zobowiązany do wykazania wartości
wchodzących w zakres tych umów:
- wykonania ekspozycji wystaw;
- wykonania dostaw wraz z montażem sprzętu multimedialnego.
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać wartość łączną nie mniejszą niż 700 000,00 (siedemset tysięcy złotych
00/100) całej umowy usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający wyjaśnia, że w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawca nie jest zobowiązany do łącznego wykazania się wykonaniem w/w usługi oraz
wykonaniem w/w robót budowlanych, a jedynie Wykonawca według swojego uznania winien wykazać się
usługami lub robotami budowlanymi w zakresie określonym powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt. 8.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
b) wykazu robót budowlanych, wskazanych w pkt. 8.2.3. SIWZ, 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 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający wyjaśnia, że w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca nie jest zobowiązany do łącznego przedłożenia w/
w wykazu usług (ppkt 1) oraz w/w wykazu robót budowlanych (ppkt.2),a jedynie Wykonawca winien przedłożyć
jeden z tych dokumentów, tzn. w zależności od tego, czy dla spełnienia w/w warunku Wykonawca powołuje się
na wykonanie usług, czy na wykonanie robót budowlanych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: nie

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: 25/05/2018
Czas lokalny: 13:00

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: 23/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Muzeum Pomorza Środkowego, uł. Dominikańska 5-9 76 - 200 Słupsk, pokój nr 8 - pokój Dyrektora.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000 złotych
brutto.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć:informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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



6 / 7

zdrowotne, oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: wykaz robót, lub/i wykaz usług oraz dowody, że roboty / usługi zostały
wykonane należycie.
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń oraz dokumentów dotyczące podstaw wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(punkt 10.1 SIWZ, 10.3. SIWZ, 10.4. SIWZ, 10.5. SIWZ). Wykonawca przed złożeniem oferty, winien zapoznać
się z zapisami SIWZ.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie winno zostać złożone w formie jednolitego dokumentu
ESPD(JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów na podstawie art. 24aa ustawy PZP i
przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
-Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
-Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ.
- oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1.1 SIWZ,
-w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale
lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
-.pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,
zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;
-dowód wniesienia wadium.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści
zawartej umowy w następującym zakresie:
-ceny,
-urządzenia, systemu, oprogramowania zaoferowanych przez Wykonawcę,
- terminu realizacji umowy
Szczegółowe informacje dotyczące warunków umowy określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ - we wzorze
umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące dotyczące zamówienia publicznego zostały określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
Odwołanie wnosi się 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 ustawy
PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.6.1-25.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018

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

