
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z
przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli

Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140861819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 629 52 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@muzeumwp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z
przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli
Warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec7b9f9d-8720-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019125/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17 14:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012165/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa konserwacji sztandarów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przyużyciuminiPortaluhttps://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
nazwa – Muzeum Wojska Polskiego) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
email:przetarg@muzeumwp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
wpostępowaniu stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”,oraz
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przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze
zm.). 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie niniejszego
postępowania,zwanychdalej „danymi osobowymi”, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą
przy Al.Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa.3. Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych:
email iod@muzeumwp.pl 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu przeprowadzenianiniejszego postępowania oraz zawarcia umowy o zamówienie publiczne oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków polegających na archiwizacji
umowy oraz udostępnianiuinformacji publicznych.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o ustawę z
dnia 06.09.2001 r. o dostępiedo informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).6. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania.7.Obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w
postępowaniu, a skutkiem niepodania danych wymaganych w niniejszym ogłoszeniu będzie brak
możliwości wybrania ofertydanego wykonawcy.8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.9. Dane osobowe nie
będą podlegały profilowaniu aadministrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby
zapewnić wszelkie środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czydostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.11.
Wykonawcy zobowiązani są dowypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13
RODO lub art. 14 RODO wobec osóbfizycznych, których dane przekazują Zamawiającemu.12. Każda
osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do dostępu do jej danych
osobowych na podstawie art. 15 RODO.13. Każda osoba, której dane zostały przekazane
Zamawiającemu jest uprawniona dosprostowania jej danych osobowych na podstawie art. 16
RODO.14. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do żądania
od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.15. Każda osoba, której dane zostały przekazane
Zamawiającemu jest uprawniona do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jejdotyczących narusza przepisy
RODO.16. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemunie przysługuje prawo do
usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;17. Osobom, których dane
zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO.18. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie
przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przezZamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Konserwacja sześciu sztandarów z elementami zdobionymi malarsko – opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) gruntowną
konserwację sztandarów,2) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją,3)
dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji,4)
wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (3
egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD),5) zwrot obiektów po
konserwacji we wskazane miejsca na terenie Warszawy zgodnie z zasadami transportu
obiektów zabytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie podstawowego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Konserwacja ośmiu sztandarów bez elementów zdobionych malarsko – opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) gruntowną
konserwację sztandarów,2) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją,3)
dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji,4)
wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (3
egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD),5) zwrot obiektów po
konserwacji we wskazane miejsca na terenie Warszawy zgodnie z zasadami transportu
obiektów zabytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie podstawowego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).4) zdolności
technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia
dokumentów potwierdzających, że:a) Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 6 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia na konserwację sztandaru, należącego do kolekcji
muzealnej państwowej lub samorządowej instytucji kultury lub znajdującego się obecnie w takiej
kolekcji o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) każde oraz załączył dowody określające czy te prace konserwatorskie zostały wykonane
należycie, w szczególności informację o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki konserwatorskiej, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty, b) Wykonawca dysponuje oraz skieruje do realizacji
zamówienia:• co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu – spełniającą łącznie
następujące wymagania: - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
lub posiadająca uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra właściwego do spraw
kultury oraz posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji tkanin
zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub do rejestru
zabytków;• co najmniej dwie osoby pełniące funkcje członka zespołu - spełniające łącznie
następujące wymagania: - ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
lub posiadające uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra właściwego do spraw
kultury oraz posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji tkanin
zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub do rejestru
zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
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sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych);2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy- załącznik nr 4 do SWZ,3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości,
wraz z 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 – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w tym również zmiany załączników do umowy, w
następujących przypadkach: 1) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania
zamówienia objętego umową;2) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek zterminów
wykonania zamówienia lub innych postanowień umowy na skutek wystąpienie konieczności
zmiany technologii prowadzenia prac konserwatorskich; 3) w przypadku zmianyprzepisów
prawa, która powoduje nieaktualność postanowień umowy lub załączników do umowy;4) w
przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowewykonanie
zobowiązań wynikających z umowy lub z załączników do umowy lub powoduje nieaktualność
postanowień umowy lub załączników do umowy;5) w przypadku zaistnienia innejokoliczności,
niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonaniezobowiązań
wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powoduje
nieaktualność postanowień umowy lub załączników do umowy.2. Zmiany umowy
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sądopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.3. Zamawiający
oświadcza, że dopuszcza także zmiany umowy, w tym również zmiany załącznikówdo umowy, w
innych przypadkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Strony
ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian umowy, w tym również zmiany załączników do
umowy, jest zawarcie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –
nazwa –Muzeum Wojska Polskiego) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);2)	wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 4 do SWZ,3)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z 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 – załącznik nr 5 do SWZ.

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa –Muzeum Wojska Polskiego) i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29



