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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

na realizację wystawy „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”  

 

Data ogłoszenia: 27.08.2019 r. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska 35 

tel./fax 95 732 28 43 

administracja@muzeumlubuskie.pl , www.bip.muzeumlubuskie.pl 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Znak referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: ML.DA.250-04/2019 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

4.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

32322000-6 Urządzenia multimedialne  

39154000-6 Sprzęt wystawowy 

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

79811000-2 Usługi drukowania cyfrowego  

mailto:administracja@muzeumlubuskie.pl
http://www.bip.muzeumlubuskie.pl/
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4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja wystawy „Gród Santoka. Strażnica i klucz 
królestwa” w oparciu o Projekt wykonawczy branży architektury wnętrz i scenografii – załącznik nr 9, 
Projekt wykonawczy branży konstrukcji – załącznik nr 10 oraz Projekt wykonawczy przebudowy i 
modernizacji obiektu muzeum – Projekt instalacji elektrycznej dla wystawy stałej – załącznik nr 11 w 
zakresie montażu opraw oświetleniowych – dopuszcza się zmianę ilości punktów oświetleniowych, 
zgodnie ze sztuką i zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczeństwa, w szczególności 
ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 r. poz. 620) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 
zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r. poz. 1240).  

Zakres realizacji obejmuje m.in.: 

1. wykonanie rekonstrukcji scenograficznych, 

2. wykonanie stałych elementów wystawy, 

3. montaż oświetlenia wystawy, 

4. sporządzenie aplikacji do ekranu dotykowego,   

5. opracowanie czterech prezentacji filmowych, w tym jedną pod aplikację, 

6. opracowanie aranżacji plastycznej wystawy oraz projektu graficznego ścian i plansz wraz z 

wydrukiem, 

7. zakup niezbędnego wyposażenia, w tym gablot, urządzeń multimedialnych, wyposażenia sali 

projekcyjnej, 

8. montaż wszystkich elementów wystawy. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania: 

1. otworu w podłożu w celu rekonstrukcji grobu ziemnego, 

2. otworów kotwiczych pod kładkę stalową, 

3. wylewki podłogi z betonu żywicznego, 

4. ułożenia okablowania instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni zgodnie z Projektem 

wykonawczym instalacji elektrycznej (Załącznik nr 10). 

Powyższe prace zostały już wykonane. 

4.3. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza do składnia ofert częściowych. 

V. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

30 października 2020 r. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w związku art. 24 ust. 7 i art. 24 

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, minimum dwa zamówienia odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia 

określonemu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o wartości netto prac nie niższej niż 

250 000,00 zł każda. 

7.2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, a 

warunki określone w pkt. 7.1. musi spełniać przynajmniej jeden z nich. 

7.3. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7.4. Ocena spełnienia warunków i brak podstaw do wykluczenia 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. IX SIWZ 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

7.5. Wezwania do wyjaśnień 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do 

wykluczenia, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy – do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z 

art. 26 ust. 3-4 ustawy Pzp. 
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VIII. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik nr 3 SIWZ. 

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.3. Inne dokumenty jakie należy przedłożyć: 

Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 6 SIWZ. Każda strona wzoru umowy powinna być parafowana. 

8.4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedkładają: 

1) Oświadczenie o ustanowieniu wspólnie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda 

przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców,  

2) Oświadczanie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone przez każdego z Wykonawców. 

IX. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującym kryterium oceny ofert: 

1) Cena oferty – 100% 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie 

Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, pokój nr 3 (sekretariat Muzeum), w terminie do dnia 

11.09.2019 r. do godziny 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11.09.2019 r. o godzinie 12.30. 
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XIII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia 

podstawowego.  

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 oraz art. 93 ust. 5 

ustawy Pzp.  

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 Dyrektor Muzeum Lubuskiego 

   

 Ewa Pawlak 

                                                                                                       

 


