
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU : Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów

Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 540942-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , krajowy numer identyfikacyjny

36621593200000, ul. Henryka Sienkiewicza 26 , 15-092 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.

+48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): http://sybir.um.bialystok.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://sybir.um.bialystok.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni

Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Numer referencyjny: DAF.261.74.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów

Muzealnych w Muzeum Pamięci Sybiru. Na Pracownię Konserwacji składają się dwa pomieszczenia: 1)

Pracownia „mokra”, w której będą wykonywane prace z użyciem wody lub innych rozpuszczalników,

takie jak kąpiele, dublaż, nawilżanie, suszenie, prostowanie, dezynfekcja w parach PCMC, a także
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magazynowanie rozpuszczalników i innych substancji szkodliwych / drażniących. 2) Pracownia „sucha” –

w której wykonywane będą następujące prace: dokumentacja konserwatorska, badania laboratoryjne,

oczyszczenie muzealiów, klejenie, retuszowanie, odkwaszanie, konsolidacja; ponadto magazynowanie

materiałów takich jak papiery, tektury, płótna. 2. Zakres zamówienia obejmuje: WYPOSAŻENIE

PRACOWNI "MOKREJ" 1 Dygestorium szczelinowe z podblatową szafką wentylowaną szt.1 2 Wanno-

stół niskociśnieniowy wraz z odkurzaczem kpl.1 3 Stół podświetlany szt.1 4 Maszyna do uzupełniania

masą papierniczą szt.1 5 Suszarka półkowa szt.1 6 Krzesło warsztatowe niskie szt.2 7 Krzesło

warsztatowe wysokie szt.1 8 Stanowisko do oczyszczania na mokro: projekt + trzy zlewy (dwa mniejsze,

jeden większy) oraz blat pomiędzy zlewami; wyposażone w szafki z drzwiami przesuwnymi kpl.1 9 Blat

roboczy przy dygestorium: projekt + stół roboczy z blatem z płyty o wysokiej odporności na zniszczenia

mechaniczne i wilgoć szt.1 WYPOSAŻENIE PRACOWNI "SUCHEJ" 10 Stół roboczy jezdny z

regulowaną wysokością blatu: projekt + stół szt. 4 11 Szafa na materiały : projekt + szafa szt.1 12

Stanowisko do wykonywania dokumentacji, badań konserwatorskich oraz przechowywania sprzętu

badawczego: projekt+ wykonanie szt.1 13 Mapnik (szufladowiec) z zamkiem centralnym szt.1 14 Zestaw

odciągowy do montażu na stanowisku pracy kpl.1 15 Obcinarka nożycowa szt.1 16 Szarfowarka do skóry

kpl.1 17 Lampa do punktowania ze świetlówkami Daylight i UV szt.1 18 Lupa podświetlana szt.1 19

Kolorymetr szt.1 20 Szlifierko – wiertarka akumulatorowa z osprzętem, z zapasowym akumulatorem kpl.1

21 Szywnica introligatorska (krosno do szycia książek) szt.1 22 Prasa belkowa szt.1 23 Prasa do

oporkowania z kołkami szt.1 24 Prasa introligatorska śrubowa szt.1 25 Płyty do prasowania szt.24 26

Obciążniki szt.6 27 Tablica narzędziowa + haczyki kpl.1 28 Rejestrator temperatury i wilgotności szt.2 29

Statyw na elektrodę i czujnik temperatury szt.1 30 Zestaw wymiennych końcówek do kautera szt.8 31

Taca z melaminy szt.2 32 Ręczniki z mikrofibry szt.50 33 Kuweta z białego polipropylenu szt.2 34

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny szt.1 35 Mikser kielichowy szt.1 3. W ramach dostawy wymaga się od

Wykonawcy: 1) Dostarczenia wyposażenia do Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku ul.

Węglowa 1; 2) W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek, wniesienie,

montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, podłączenie pod instalacje oraz

uruchomienie każdego urządzenia, 3) Wykonanie i dostarczenie do akceptacji Zamawiającego projektów

stanowisk wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do

SIWZ w formie wizualizacji lub rysunków wraz z opisem materiałów, które zostaną użyte, 4)

Przekazania: a) instrukcji obsługi w języku polskim wraz z opisem sposobu eksploatacji oraz warunki

utrzymania gwarancji dostarczonych urządzeń; b) kart gwarancyjnych potwierdzających udzielenie

wymaganej SIWZ gwarancji, c) certyfikatów CE zgodnie z dyrektywą Niskoprądową na urządzenia w
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szczególności dla dygestorium d) Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej dla dygestorium w

zakresie norm zharmonizowanych: PN-EN 61140, PN-EN 61010, PN-EN 61293, PN-EN e) Certyfikaty

ISO 9001, 1400, OHSAS 18001dla dygestorium. 5)Urządzenia winny być: a) fabrycznie nowe,

kompletne, gotowe do pracy oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. b) dostarczone

Zamawiającemu w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez

Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, c) dopuszczone do obrotu i

użytkowania na terenie UE, czego potwierdzeniem winna być deklaracja zgodności producenta oraz/lub

oznakowanie CE w zależności od urządzenia, d) identyfikowalne poprzez unikalny numer seryjny lub w

inny sposób przewidziany przez producenta 6) przeszkolenie max. 4 pracowników Zamawiającego z

obsługi następujących urządzeń: dygestorium szczelinowego, stanowiska do oczyszczania na mokro

(wymiana filtrów wody), kolorymetru. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w

załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39180000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42912320-1

39151200-7

42900000-5

42900000-5

42995000-7

42640000-4

42991400-3

39713430-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  4  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać

wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w

niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co

najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu wyposażenia pracowni

konserwatorskiej o wartości nie mniejszej niż 100.000 tys. brutto każda z osobna. - Wartości pieniężne
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wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach

obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania

ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. -W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w sekcji III.1.3) pkt 1) zostanie uznany za

spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 zamówień wymaganych w

pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ; zamówienia nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do

innych podmiotów).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6b88cf19...

8 z 19 18.05.2020, 14:41



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca składa odpis 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 ustawy Pzp; W przypadku Wykonawcy

zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub Polskiej Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie

dostępnych bazach danych. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, 2)jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) w przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz dostaw

wykonanych, 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 dostawy zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 4 do

SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu

potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1)

oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców – do oferty,

2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców – na wezwanie

Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ - składa

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych

odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej);

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach

we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp,

dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w

załączniku nr 5 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby

powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w

załączniku nr 3 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg zał. nr

6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 3. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia - każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz

z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ).

4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy

wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy nr 90 1240 5211 1111 0010 8520 6262, a dowód wpłaty

wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa wyposażenia

Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych MPS. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach

można złożyć w Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, pok. 1.17 (oryginał), a potwierdzenie wraz z

kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty

(luzem), a kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania

ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym

terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
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zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1) cena ofertowa 60,00

2) okres gwarancji 30,00

3) termin realizacji zamówienia 10,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
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wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zgodnie z § 10 umowy: 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnego

oraz postanowień ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy

ona: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - o okres czasu niezbędny

do wykonania przedmiotu umowy; 2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem

niezmienności wynagrodzenia, w związku z niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego w sytuacji zmiany wyposażenia na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w

przypadku kiedy: a) Zaoferowane wyposażenie zostało wycofane z produkcji, b) producent zapowiedział

zakończenie jego/ich produkcji, c) wyposażenie pierwotnie oferowane zostało udoskonalone lub

dodatkowo wyposażone. Wycofanie modelu wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia z produkcji

przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować. Nowy rodzaj wyposażenia należy

uzgodnić z Zamawiającym. 3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,

wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w zakresie

koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 4) zaistnienia po zawarciu umowy siły

wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z

zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 5) zmiany

danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku

bankowego), 6) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w wyniku połączenia,

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub

innego przedsiębiorstwa o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą

wobec niego podstawy wykluczenia, a zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. 3.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony

protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności

wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą

umowę. 4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może

nastąpić później niż 20 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 5. Nie stanowi

zmiany umowy w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz
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wskazanych do kontaktu między Stronami. 6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób

reprezentujących, 3) ogłoszeniu o upadłości, 4) ogłoszeniu o likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6)

wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto za

zamówienie podstawowe. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
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Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy

Zamawiającego. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub

poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i

winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art.

147 ust. 2 ustawy Pzp), 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe i

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego, 6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 7) określenie miejsca

rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część tj. 30% zostanie

zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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