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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
Warszawa
00-495
Polska
Osoba do kontaktów: WOJCIECH KOWALCZUK
Tel.: +48 502217504
E-mail: sekretariat@muzeumwp.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwp.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumwp.pl
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: Instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Edukacja, kultura

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

Nazwa:
BUDOWA ODDZIAŁU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W OSSOWIE ETAP I
Numer referencyjny: ZP - 5 / 2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45223210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Planowana inwestycja Budowa Oddziału Muzeum WP w Ossowie znajduje się 22 km od Warszawy w gminie
Wołomin w miejscowości Ossów na obszarze 13 ha. ETAP I obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 1.Dwa
maszty flagowe ze stali nierdzewnej o całkowitej wys. 100 m (każdy) ze stożkowego trzonu. 2.Drogi dojazdowe
wraz z rondami. 3. Trzy mosty tymczasowe w konstrukcji stalowej. 4. Utwardzenie terenu pod nasyp oraz
regulacja koryt rzek na przecięciach projektowanego nasypu. 5. Stan "0" budynku Muzeum. W ramach Etapu
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I muszą być wykonane projekty budowlane, dotyczące zadań z Etapu 2: 6. Budynek Muzeum z nasypem,
Al. Zwycięstwa i trybunami ziemnymi. 7.Ronda z kolumnadą i Pawilonem Wejściowym. 8. Ogród Pamięci
Poległych. 9. Pole rekonstrukcji bitwy z zagospodarowaniem terenu inwestycji celu publicznego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 000 000.00 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
45221100
71420000
71300000
45000000
45233226

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Planowana inwestycja Budowa Oddziału Muzeum WP znajduje się w Centralnej Polsce, w woj mazowieckim, na
Równinie Wołomińskiej, 22 km od centrum Warszawy, w gminie Wołomin w miejscowości Ossów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowana inwestycja Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego0 w Ossowie w etapie I obejmuje: 1.
Zaprojektowanie i wykonanie dwóch masztów Stulecia ze stali nierdzewnej o wysokości 100 m (każdy)
konstruowane ze stożkowego trzonu o przekroju kołowym i obrotowego mocowania proporca i szpicy. 2.
Zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych, rond na zakończeniach dróg dojazdowych do masztów.
3. Zaprojektowanie i wykonanie trzech mostów tymczasowych w konstrukcji stalowej. 4. Zaprojektowanie i
wykonanie utwardzenia terenu pod nasyp ziemny o regulacji koryta rzek na odcinku przecięcia projektowanego
nasypu. 5. Zaprojektowanie i wykonanie stanu "0" budynku Muzeum. W ramach Etapu I muszą być ponadto
wykonane projekty budowlane, dotyczące zadań z Etapu 2: Budynek Muzeum z nasypem, Al. Zwycięstwa oraz
trybunami. 7. Projekt Ronda z kolumnadą i Pawilonem Wejściowym. 8. Projekt Ogrodu Pamięci Poległych. 9.
Projekt pola rekonstrukcji bitwy z całkowitym zagospodarowaniem terenu inwestycji celu publicznego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9)

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
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1. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie 3.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona
w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.
Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
3. Jako kryterium selekcji Zamawiający określa - dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie
wykonawcy nabyte w okresie ostatnich 5-ch lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujące wykonanie
roboty budowlanej obejmującej zaprojektowanie i budowę konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej o grubości
elementów konstrukcyjnych nie mniejszej niż 25 mm. – za każde dodatkowe doświadczenie ponad wymagane
w sekcji III.1.3.) ogłoszenia minimum wykonawca otrzyma 1 pkt Ponadto wykonawca, który wykaże, że
wykonana konstrukcja, o której mowa w zdaniu pierwszym obejmowała elementy mechaniczne i elektryczne
stanowiące jej integralną część otrzyma dodatkowo po 2 pkt za każde takie wykazane doświadczenie.
4. Opis doświadczenia na potwierdzenie spełniania kryterium selekcji wykonawca powinien zamieścić w JEDZ
w Części V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów. Dodatkowo do wniosku należy załączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w JEDZ. Dokumenty te można złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Do dialogu zaproszeni zostaną 3 wykonawcy, którzy w ramach kryteriów selekcji uzyskają najwyższą ilość
punktów.
6. W procedurze selekcji Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty za zasoby innego podmiotu.
7. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez stosowania
kryterium selekcji.
8. Jeżeli kilku wykonawców uzyska w ramach kryterium selekcji taką samą ilość punktów Zamawiający zaprosi
wszystkich tych wykonawców do dialogu.
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium jako zabezpieczenie złożonej ofert w wysokości :
700.000 zł ( siedemset tysięcy złotych )
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % (pięć procent ) ceny brutto podanej w ofercie.

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 określa tego warunku
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
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nformacje dodatkowe: 1.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt oraz art 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 Prawo zamówień
publicznych, dalej zwaną ,,Pzp". 2. Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia o
których mowa w ust. 1 miały miejsce w terminach i okresach określonych art. 24 ust. 7 Pzp. 3. Wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 i art.24 ust. 5 pkt 1,2,4-8
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych , organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na postawie ust.3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia , że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy wykażą minimalne poziomy zdolności: są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 20 000 000,-zł (słownie: dwudziestu milionów złotych ). W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających na zasobach
innych podmiotów, powyższy warunek może zostać spełniony przez jednego lub wszystkich wykonawców
łącznie.
I
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza aktualne na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu; spełnia warunki udziału w postępowaniu lub spełnia kryteria
selekcji. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej ,,Jednolitym dokumentem" lub ,,JEDZ". Formularz Jednolitego dokumentu przygotowany przez
Zamawiającego w postaci .xml i pdf dla przedmiotowego postępowania oraz instrukcja jego złożenia w
postaci elektronicznej są dostępne na stronie www.muzeumwp.pl 3. Wskazane w ust. 2 oświadczenie składa
wykonawca, wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólne, podmioty udostępniające zasoby na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, jeżeli dotyczy. Pozostałe niżej wymienione oświadczenia i dokumenty są
składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp do złożenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego poniższych dokumentów; wezwanie będą objęte oświadczenia lub
dokumenty wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotów udostępniających
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zasób, jeżeli dotyczy: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) 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.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności:
Wykażą że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali : 1. co najmniej
jedną realizację obejmującą zaprojektowanie i budowę konstrukcji spawanej ze nierdzewnej o grubości
elementów konstrukcyjnych nie mniejszej niż 25mm.
2. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie dróg, ciągów pieszych lub parkingów o
powierzchni co najmniej 1 000 m2 i wartości co najmniej 2 000 000,- zł brutto;
3. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę obiektu mostowego w ciągu rzeki
wartości co najmniej 600 000,-zł brutto.
4.co najmniej jeden projekt budowlany budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 30 000 m3 z
wyłączeniem hal wielkogabarytowych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia polegających na zasobach
innych podmiotów, każdy z ww. warunków może zostać potwierdzony przez innego wykonawcę.
W zakresie osób skierowanych do zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się wykonawcy którzy
wykażą minimalne poziomy zdolności: Wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: spełniającymi
następujące wymagania: 1. Kierownik budowy - koordynator robót budowlanych: 1) posiadający wykształcenie
wyższe budowlane, 2) posiadający

6 / 10

kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności mostowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) posiadający niezbędne doświadczenie
- pełnił co najmniej 1 raz funkcję kierownika budowy lub robót przy budowie konstrukcji ze stali nierdzewnej
w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. 2. Kierownik robót budowlanych: 1) posiadający wykształcenie - wyższe budowlane, 2)
posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; 3) posiadający niezbędne doświadczenie - pełnił c najmniej 1 raz przez okres
co najmniej 5 miesięcy funkcję kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych przy budowie lub przebudowie obiektów mostowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Projektant 1: 1) posiadający
wykształcenie - wyższe budowlane. 2) posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) posiadający niezbędne doświadczenie
- wykonał co najmniej 1 raz projekt budowlany obiektu powłokowego ze stali nierdzewnej o wysokości co
najmniej 50 m , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. 4. Projektant 2: 1) posiadający wykształcenie - wyższe budowlane. 2) posiadający
niezbędne kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; 3) posiadający niezbędne doświadczenie - wykonał co najmniej 1 raz projekt budowlany budynku
użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 30 000 m3, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających
na zasobach innych podmiotów powyższe warunki mogą być spełnione przez jednego lub wszystkich
wykonawców łącznie. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby - Projektanta. Użyte w opisie warunków
udziału w postępowaniu określenia oznaczają: (i) budowę i przebudowę w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994
r Prawo budowlane ( tj.Dz.U.2017r.poz 1332 ze zm.): (ii) budynek użyteczności publicznej w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015 r. poz. 1422); (iii) uprawnienia budowlane w
rozumieniu ustawy jw. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014r. poz 1278) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz.U. 2016r.
poz.65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2016r. poz 1725), osoby wyznaczone do realizacji
zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione
wyżej jeżeli: (i) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,oraz (ii) posiadają
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odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych (t.j. Dz.U. 2016r. poz 1725). Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełnienia 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. 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,2 i 4-9 Pzp. 3. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji
których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem , który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane 9 tj. Dz.U.2017 r. poz 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
( tj.Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm. ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 9 t.j.
Dz. U. 2017 poz 1579 z późn. zm.)
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian , zostanie
określone w SIWZ.
3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę , o których
mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostaną określone w SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 30/07/2018

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

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:
1.wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, dalej nazywany ,,Wnioskiem". Wykonawca może złożyc tylko jeden Wniosek.
Formularz Wniosku zamieszczono na stronie www.muzeumwp.pl ; 2. Formularz wniosku , Opis potrzeb i
wymagań,Instrukcję wypełniania Jednolitego dokumentu oraz formularz zobowiązania podmiotu trzeciego do
udostępniania zasobów umieszczono na stronie: www.muzeumwp.pl 3. Do Wniosku wykonawca zobowiązany
jest dołączyc: 1) aktualne na dzień składania Wniosku oświadczenie w postaci Jednolitego dokumentu
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, spełnia kryteria selekcji; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
( o ile dotyczy ): 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu , z której będzie wynikac przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno byc załączone do Wniosku w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii; 4) pełnomocnictwo do podpisania wniosku ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia )
i innych dokumentów składanych wraz z Wnioskiem; Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3
powinien byc zgodny, zarówno w sposobie jego sporządzania jak i zawartości merytorycznej ze wszystkimi
wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 4. Wniosek powinien byc podpisany przez osobę
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,zgodnie formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wniosek powinien byc sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym
że JEDZ należy przsłac w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy
dokument składany wraz z Wnioskiem sporządzony w innym języku niż język polski powinien byc złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski; 6. Każda poprawka w treści Wniosku powinna byc parafowana przez
wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona; 7. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu składane
są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów
dokumentów , jakich może żądac zmawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. 2016 r. poz. 1126); 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegac się o udzielenie niniejszego zamówienia; 9.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowic
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i wskazac pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
10. Wszelka korespondencja w toku postępowania prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym
mowa w ust. 9; 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia ,wykonawca może przedstawic
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6) Pzp; 13. Wstępny
harmonogram przewiduje: 1) termin składania Wniosków zgodny z terminem w skazanym w niniejszym
ogłoszeniu o zamówieniu; 2) zaproszenie wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym 27/07/2018 .
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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5.Terminy wniesienia odwołania:
1) 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 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) 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.
6.Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania określają przepisy Działu VI Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1481)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych- Departament odwołań
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018

