
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.artmuseum.pl 

 

Warszawa: Wykonanie, dostawa oraz monta ż zabudów stolarskich 

i elementów mocuj ących pod ekspozycj ę dla Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie  

Numer ogłoszenia: 265998 - 2012; data zamieszczenia : 23.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 596 40 32, 596 40 00, faks 022 596 40 22. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.artmuseum.pl 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Muzeum/inne instytucje kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie, dostawa oraz montaż 

zabudów stolarskich i elementów mocujących pod ekspozycję dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, zgodnie z zasadami sztuki stolarskiej i 

współczesnej wiedzy technicznej, usługi polegającej na wykonaniu zabudów stolarskich oraz 

elementów mocujących według projektu przedstawionego przez Zamawiającego. W szczególności 

przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie z własnych materiałów elementów według projektu 

stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), tj. z 



zastosowaniem wymienionych tam parametrów jakościowych i surowcowych. - transport wszystkich 

elementów wystawy na miejsce wystawy oraz ich montaż zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

(z użyciem odpowiednich elementów mocujących). Szczegółowy opis zamówienia, w tym projekt 

architektoniczny oraz specyfikacja techniczna stanowią załączniki do siwz i są dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie www zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne (link: 

http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php). 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.15.40.00-6, 39.15.41.00-7, 39.13.30.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 24.09.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający nie formułuje tego warunku 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy 

wykażą, iż wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę 

polegającą na wykonaniu, dostawie oraz montażu zabudów stolarskich i elementów 

mocujących wykonywanych na zamówienie o wartości nie mniejszej niż 135.000,00 zł 

brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) 



• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający nie formułuje tego warunku 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający nie formułuje tego warunku 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający nie formułuje tego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby podpisującej wniosek, 

o ile wniosek podpisuje osoba inna niż osoba/y wskazana/e w załączonym do oferty aktualnym 

odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie załączony do wniosku. Pełnomocnictwo 

powinno zostać załączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej 

niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1 

oraz oświadczenie o którym mowa w pkt III.4.2 mogą zostać przez tych Wykonawców złożone 

wspólnie, zaś pozostałe dokumenty wymienione w pkt III.4.2 oraz III.4.3 muszą zostać złożone 

przez każdego z wykonawców występujących wspólnie. Wszystkie dokumenty winny być złożone w 

oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wszystkie 

dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 



SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w następujących sytuacjach: a. Zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, W 

przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty. b. Płatności: - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian 

wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty 

wykonawcy wynagrodzenie przewyższającego kwotę określoną w § 3. - Zmiana sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy c. Pozostałe 

okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - 

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w 

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - kolizja z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. - zmiany uzasadnione 

okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie 

uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.artmuseum.pl 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  00-124 

Warszawa, ul. Pańska 3 - rezepcja Muzeum. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  31.07.2012 godzina 12:00, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - rezepcja Muzeum. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


