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1. Zamawiający 
Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi 
polegającej na opracowaniu „Przewodnika do etapu III robót budowlanych pawilonu wystawowego 
Centrum Dialogu Przełomy” ( Przewodnik) wydzielającego z  całości dokumentacji technicznej 
obiektu tą jego część, która zostanie zrealizowana na etapie wykonania wystawy stałej. Kompletna 
dokumentacja techniczna obiektu wykonana została przez  biuro architektoniczne KWK Promes i 
posiada wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne. Aktualnie toczą się prace 
związane z wykonywaniem I etapu robót budowlanych. 

Zadanie finansowane jest ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 r. 

2. Przedmiot zamówienia 
W celu jednoznacznego wydzielenia dokumentacji częściowej należy wykonać tzw.: przewodnik 
etapowania składający się z:  
a) Spisu rysunków z dokumentacji wykonawczej wraz ze wskazaniem zakresu z rysunku ( jeżeli 
to zasadne). 
b) Rysunków poglądowych całego obszaru inwestycji za wskazaniem obszaru dot. realizacji 
wystawy 
c) Wytycznych do ewentualnych uzupełnień dokumentacji 
d) Kosztorysów inwestorskich w wersji szczegółowej określających koszt realizacji inwestycji w 
zakresie realizacji wystawy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 
e) Przedmiaru robót dla ww. zakresu prac. 
Na przedmiot zamówienia składa się również pomoc Wykonawcy Przewodnika w zakresie udzielania 
odpowiedzi na potencjalne pytania jakie mogą się pojawić ze strony wykonawców w trakcie 
postępowania przetargowego w zakresie dotyczącym opracowanego Przewodnika.  
Opracowany Przewodnik będzie stanowił podstawę opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej 
wykonania robót budowlanych w planowanym postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu 
nieograniczonego na wybór Wykonawcy Wystawy ( WW). Wykonawca wystawy zobowiązany będzie 
do opracowania projektu wykonawczego wystawy, uzupełnienia/dostosowania projektu technicznego 
budynku w części ekspozycyjnej na potrzeby wystawy, wykonani arobót budowlanych w zakresie 
podziemnej części budynku oraz technicznej realizacji wystawy. Planowany okres realizacji wystawy: 
od 1 sierpnia 2012 r. do 31stycznia 2014 r. 
Brakująca część dokumentacji w zakresie oświetlenia ekspozycyjnego, sufitu podwieszonego, 
instalacji silno i niskoprądowych w Sali ekspozycji stałej (-1.1) zostanie uzupełniona na etapie 
opracowania projektu wykonawczego wystawy. 



 
3. Zakres realizacji 

 3.1. Zakres zadania dotyczy następujących pomieszczeń:  

  -1.1 - sala wystaw czasowych 
  -1.2 - sala wystawowa  
  -1.3 - hall 
  -1.4 - sala konferencyjna. 
  
 3.2. Zakres robót budowlanych określonych w projekcie i realizowanych w ramach wykonania 

wystawy obejmuje następujące branże: 
  a) ARCHITEKTURA:  

• wykonanie podłogi (izolacje termiczne i przeciwwilgociowe, posadzki z betonu 
powierzchniowo utwardzanego) 

• wykonanie sufitów z siatki c-c (w pomieszczeniach: -1.1 - sala wystaw czasowych, -1.3 
- hall, -1.4 - sala konferencyjna) 

• wykonanie ślusarki otworowej i ścian składanych  
• wykonanie powłok malarskich ściennych 
• wykonanie lady i zabudowy przy stoisku sprzedaży książek 

  b) WENTYLACJA/KLIMATYZACJA 
• agregat wody lodowej 
• układy wentylacyjne: N1W1, N2W2, N3W3 
• wentylacja - oddymianie 

  c) CENTRALNE OGRZEWANIE  
• ogrzewanie podłogowe 
• d) INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
• oświetlenie ekspozycyjne ze sterowaniem (w pomieszczeniach: -1.1 - sala wystaw 

czasowych, -1.3 - hall, -1.4 - sala konferencyjna) - koryta silno i niskoprądowe.    
4.  W związku z przewidywanym ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonanie wystawy – 

czerwiec  2012 r., Wykonawca winien zobowiązać się do pomocy Zamawiającemu w zakresie 
udzielania odpowiedzi na potencjalne pytania jakie mogą się pojawić ze strony wykonawców w 
zakresie dotyczącym opracowanego przedmiotu zamówienia.  

5. Wymagania dotyczące terminu zamówienia 

     Termin wykonania: 12 czerwiec 2012r. 

6. Wymagania dotyczące terminu płatności 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wraz dołączonym protokołem   odbioru 
przedmiotu umowy. 

7. Inne wymagania Zamawiającego 

„Przewodnik” nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian do dokumentacji technicznej 
autorstwa Pracowni Architektonicznej KWK Promes p.t. „Budowa pawilonu wystawowego 
służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy””. 

Przewodnik należy opracować w 4 ( czterech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w 
wersji elektronicznej (jedną w formacie „pdf”, drugą edytowalną). 

Wszystkie dokumenty winny zostać zatwierdzone przez osoby dysponujące stosownymi 
uprawnieniami( w zakresie oraz przez wykonawcę. 



8. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

Ofertę proszę złożyć do dnia 17 maja 2012 r. w formie pisemnej na adres Zamawiającego: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin lub bezpośrednio w 
Sekretariacie Muzeum pod tym samym adresem. 

Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@muzeum.szczecin.pl lub 
faksem na numer: +4891 43 15 204 

9. Warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowych. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się, że : 
 

 W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu 
budowlanego na realizację inwestycji użyteczności publicznej o kubaturze min 5.000 m3. 
 

 W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien złożyć wykaz 
wykonanych usług dotyczących opracowania / udziału w opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem nazwy projektu, 
zamawiającego, okresu wykonania, kubatury i  wartości zamówienia.  

10. Kryteria oceny oferty 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %, tzn. wybrany zostanie 
ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
kontaktu z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Po wyborze 
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 

Wszelkie zapytania związane z przygotowaniem oferty proszę kierować do: 

Hanny Podsiadłej, tel. +4891 4315240, lub h.podsiadla@muzeum.szczecin.pl 

Dokumentacja budowlana obiektu znajduje się na stronie www.bip.muzeum.szczecin.pl w menu 
przetargi, dokumentacja przetargu na wybór wykonawcy I etapu robót budowlanych pawilonu 
wystawowego Centrum  Dialogu Przełomy. 

11. Informacje dodatkowe 

Podstawą zamówienia wykonania niniejszej usługi będzie umowa, którą Muzeum przewiduje 
zawrzeć w terminie do 22 maja 2012 r. 

         Z poważaniem 

 

 

 


