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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47447-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Meble laboratoryjne
2019/S 022-047447
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłynska 27
Szczecin
70-561
Polska
Tel.: +48 914315251
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl
Faks: +48 914315204
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.szczecin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.muzeum.szczecin.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany
w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie”.
Numer referencyjny: AZ.2710.2.2019.MS

II.1.2)

Główny kod CPV

31/01/2019
S22
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S22
31/01/2019
47447-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

39180000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum
Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup
wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Zamawiający dokonuje
podziału zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „ Zadaniem” tj.:
a) Zadanie nr 1 zakup mebli laboratoryjnych
b) Zadanie nr 2 zakup sprzętu laboratoryjnego
c) Zadanie nr 3 zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup mebli laboratoryjnych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3, POLSKA)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli laboratoryjnych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego
w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia
dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
POIS.08.01.00-00-0085/17-Konserwatorskie Niebo

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup sprzętu laboratoryjnego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3, POLSKA)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego
w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia
dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy zestaw filtrów do stacji uzdatniania wody / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.08.01.00-00-0085/17-Konserwatorskie Niebo

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38518200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3, POLSKA)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum
Narodowego w Szczecinie”

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: parametr techniczny - korekcja obiektywów / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: parametr techniczny - rozdzielczość matrycy kamery cyfrowej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.08.01.00-00-0085/17-Konserwatorskie Niebo

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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— w zakresie zadania nr I - o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 PLN
— w zakresie zadania nr II – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 35 000,00 PLN
— w zakresie zadania nr III – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 20 000,00 PLN
Uwaga:
Zamawiający informuje że wykonawca w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca
zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę każdego odpowiednio dla
każdego z nich bądź też na sumą łączną dla tych zadań.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wiedzy i doświadczenia:
— w zakresie zadania I - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie mebli laboratoryjnych o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto,
— w zakresie zadania II - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie sprzętu laboratoryjnego o wartości nie
mniejszej niż 25 000,00 PLN brutto,
— w zakresie zadania III - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie mikroskopu laboratoryjnego w skład
którego wchodzi kamera cyfrowa wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami udostępnionymi na stronie internetowej
Zamawiającego.

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
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Data: 11/03/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W budynku Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1 pokój 18

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:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej przetarg@muzeum.szczecin.pl ; Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się
Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały wskazane w SIWZ. Zamawiający informuje ze
postępowanie będzie prowadzone według zasad określonych w art. 24aa ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23)
ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek
określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1)-4 oraz 8) ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia
następujących dokumentów:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, oświadczenia 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 albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), wykaz zamówień
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia
zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
zgodnie z SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019
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