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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464161-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia mrożące
2019/S 191-464161

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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.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 Liofilizatora 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.1.2) Główny kod CPV
42513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup liofilizatora 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”, składający się z następujących elementów:
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a) Dla wersji podstawowej – 1A:
a) komory próżniowej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komór,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),
g) komory mroźnej,
b) Dla wersji wariantowej – 1B:
a) komory liofilizacyjnej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komory,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
3 e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny)

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 769 250.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup liofilizatora 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”, składający się z
następujących elementów:
a) Dla wersji podstawowej – 1A:
a) komory próżniowej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komór,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),
g) komory mroźnej,
b) Dla wersji wariantowej – 1B:
a) komory liofilizacyjnej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
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c) układu chłodzenia komory,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
3 e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.
„ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie” POIS.08.01.00-00-0085/17-01

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 20.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Nie ma kryteriów oceny ofert, negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy
w szczególności ceny, okresu gwarancji oraz długości okresu bezpłatnego przeglądu technicznego
wykonywanego raz w roku po okresie gwarancji.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 26.12.2018 pod numerem 2018/S 248-572708 przeprowadzonym na podstawie art.39
ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) oraz
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020 o wartości powyżej 221 000 EUR nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu.
Obecnie postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 - dalej „ustawa Pzp”).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: AZ.2710.20.2019.MS

Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572708-2018:TEXT:PL:HTML
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„Zakup Liofilizatora 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”

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Sterimed Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7
Warszawa
02-091
Polska
E-mail: m.rosinska@sterimed.com 
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 769 250.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest
do wykazania w formularzu zamówienia, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1) Cały przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie nie później niż do 10.12.2019 r.
2) Wymagany okres udzielonej gwarancji to min 24 miesiące. Jeżeli producent przewiduje dłuższy okres
gwarancji, to Wykonawca udziela gwarancji na okres gwarancji udzielonej przez producenta. Szczegóły
dotyczące warunków gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 7. Bieg
okresu udzielonej gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 500 000 PLN.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej w tym:
W zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 20 lat przed
przystąpieniem do negocjacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie liofilizatora o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto.

mailto:m.rosinska@sterimed.com
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp
2) Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art.
24 ust. 5 pkt 1)-4 oraz 8) ustawy Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
poz. 978 z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
– Zamawiającym,
– osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
– członkami komisji przetargowej,
– osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp; chyba że jest możliwe
zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub bądź zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

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
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02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019


