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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.artmuseum.pl

Warszawa: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej
siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 101552 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.artmuseum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Zamówienie podzielone jest na 3 etapy: I Etap - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowę, II Etap - wykonanie robót budowlanych, III Etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do siwz..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień

uzupełniających, w wysokości nie większej niż 30 % wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z
przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,

2016-04-22 15:24

2z7

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
45.11.12.91-4, 45.11.10.00-8, 45.21.13.50-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 259.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2.
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać

wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5.
Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja
ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie

dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, tj.: Bank Gospodarstwa Krajowego numer rachunku: 41 1130 1017 0020 1473 3420 0002 z

podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr : MSN: 5/MSN/PN/2016 8. Dowód wniesienia wadium należy złożyć
wraz z ofertą (odrębnie dla każdej części zamówienia). 9. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać

zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta
składania ofert). 10. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego)

załączona do oferty. 11. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy

załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium. 12. Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie
żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za

zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginiecie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z
ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. W powyższym
przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia
wadium. 13. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 14.

Zatrzymanie i zwrot wadium. 15. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach
określonych w art. 46 ustawy.
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedną umowę (zamówienie), której przedmiotem
były roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o wartości nie
mniejszej niż 3 000.000, zł brutto każda (słownie: trzy miliony złotych brutto i 00/100 ) każda.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania
powyższego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i

doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia,

spełniającą następujące wymagania: a) projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący
nadzorem autorskim - posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) w specjalności projektowej, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu

zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) b) co najmniej jedna osoba - pełniąca funkcję Kierownika Budowy
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm) do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ; oraz

będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz 1946)
c) co najmniej jedna osoba - pełniąca funkcję Kierownika Kontraktu - Zamawiający dopuszcza, że

Kierownik Budowy będzie pełnił jednocześnie funkcję Kierownika Kontraktu. Zamawiający dopuszcza
uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a

oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony
złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 2. kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 3.

wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza oferty stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Części merytorycznej oferty - Oferta powinna zostać przygotowana w formie
maksymalnie 10 spiętych plansz formatu A3 wykonanych w dowolnej technice

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 49
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2 - Zagospodarowanie terenu - 31

3 - Rozwiązania funkcjonalne strefy Kawiarni i Audytorium - 10
4 - Rozwiązania funkcjonalne strefy Foyer i Księgarni - 5
5 - Rozwiązania techniczne - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 2 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany postanowień

niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze
aneksu 3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w pkt 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień
Umowy w następujących przypadkach: a) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub

(CEIDG) w trakcie realizacji zamówienia, dotyczące Wykonawcy; b) zmiany kont bankowych; c) wystąpienia
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; d) w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku od towarów i usług na przedmiot Umowy, cena brutto określona w Umowie, za okresy realizacji Umowy

przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług, ulegnie odpowiedniej zmianie, w
taki sposób, aby wynikająca z Umowy cena netto pozostała niezmieniona; e) obniżenia Wynagrodzenia, o
którym mowa w § 13 ust.1 Umowy; f) zmian technicznych i technologicznych (roboty zamienne); g) zmian
regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy; h) zmiany Harmonogramu Rzeczowo -

Finansowego, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie

pisemnej, a mających wpływ na Harmonogram Rzeczowo- Finansowy. i) zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych - dopuszcza się możliwość wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowień
niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.artmuseum.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016
godzina 10:00, miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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