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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603815-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Sprzęt wystawowy
2020/S 244-603815

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510013721
Adres pocztowy: ul. Staromłyńska 27
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Skowrońska
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl 
Tel.:  +48 797705262
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeum.szczecin.pl

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

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:
Dostawa, wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną do 
eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposaże
Numer referencyjny: AZ.2710.28.2020.MS

II.1.2) Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot 
z klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposażenia do 
dwóch wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” – w oparciu o projekty aranżacyjne, w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie (Wały Chrobrego 3), w ramach Programu współpracy Interreg 
V A Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca 
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „Wspólne dziedzictwo, 
wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
39171000 Witryny wystawowe
79930000 Specjalne usługi projektowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie (Wały Chrobrego 3)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz wykonaniem projektów technicznych bezpiecznych gablot z 
klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposażenia do dwóch 
wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” – w oparciu o projekty aranżacyjne (opisy i rysunki 
projektowe stanowiące załączniki do OPZ od nr 1.1.1 do nr 1.27.3 wykonanych w sposób zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). Załącznik nr 1 stanowi szczegółowy Opis 
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na fakt, że realizacja zamówienia wymaga dokonania szczegółowych 
pomiarów zabytków, a dostawa i montaż stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą w budynkach 
czynnych, w otoczeniu obiektów zabytkowych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej po 
zawarciu umowy. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do przedmiotu zamówienia zaleca się dokonania 
wizji lokalnej przez złożeniem oferty. Przeprowadzenie wizji, dostawa i montaż będą możliwe od poniedziałku do 
piątku, w godz.: 8.30–15.30, po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego:
p. Kingą Krasnodębską, tel. +48 797705221 lub p. Moniką Frankowską-Makałą, tel. +48 797705222.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dysponowanie kadrą: doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do 
wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania projektu technicznego gablot / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 6
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
INT65

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wysokość wadium ustala się w wysokości: 23 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 2 zamówienia na dostawy wraz z wykonaniem projektu technicznego gablot spełniających wymogi 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania 
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą 
(Dz.U. 2014 poz. 1240), w tym co najmniej jednej dostawy o wartości co najmniej 360 000,00 PLN netto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego 
warunku udziału w postępowaniu może polegać na sumowaniu doświadczenia poszczególnych Wykonawców. 
Jednakże warunek wykonania co najmniej jednej dostawy z wykonaniem projektu technicznego o wartości co 
najmniej 360 000,00 PLN netto nie podlega sumowaniu i musi być spełniony samodzielnie przez co najmniej 
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o wykaz dostaw, według kryterium 
spełnia / nie spełnia.
ii. Dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają co najmniej jedno z 
poniższych wymagań, tj. posiadają:
• doświadczenie w zakresie wykonania jednego projektu technicznego gabloty lub gablot wystawowych 
spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 
zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240),
• doświadczenie w zakresie kierowania robotami montażowymi – tj. osoba, która kierowała wykonaniem co 
najmniej jednego zamówienia w zakresie dostawy z montażem gablot spełniających wymogi rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów 
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muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 
2014 poz. 1240),
• doświadczenie w zakresie wykonania stelaży metalowych dedykowanych do obiektów zabytkowych 
drewnianych, w tym rzeźb i ołtarzy (przez stelaże dedykowane rozumiemy stelaże indywidualnie dopasowane 
do zabytku pod względem struktury zabytku, stabilności konstrukcji, określenia możliwości wykorzystania 
istniejących mocowań, bezpieczeństwa i estetyki) – tj. osoba, która kierowała wykonaniem co najmniej jednego 
zamówienia w zakresie dostawy dedykowanych stelaży metalowych do obiektów zabytkowych drewnianych, w 
tym rzeźb i ołtarzy,
• uprawnienia budowlane w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w gablotach i podłączenia gablot 
do sieci, tj. osoba, która spełniać będzie wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku 
eksploatacji (E) w zakresie co najmniej montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu nie wyższym niż 1 kV i posiada w tym zakresie świadectwo kwalifikacyjne G1 – z zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.).
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zakresie warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w odniesieniu 
do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, 
które spełniają warunki określone w z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

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.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 12:30

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: 18/01/2021
Czas lokalny: 14:30
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

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 biuro@muzeum.szczecin.pl . Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami zostały wskazane w SIWZ. Zamawiający informuje że 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;
• odpisu 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 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);
• 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 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;
• wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami;
• dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020
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