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

Warszawa: Transport architektury i sztuki na wystawę Oskar Hansen, Open
Form Postępowanie numer 7/MSN/PN/2016

Numer ogłoszenia: 106129 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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: Muzea/inne instytucje kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport architektury i sztuki na wystawę Oskar
Hansen, Open Form Postępowanie numer 7/MSN/PN/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie w zakresie
transportu dzieł sztuki w transporcie lotniczym i morskim. Kompleksowa usługa obejmuje: 1) TRANSPORT
PROFESJONALNY DZIEŁ SZTUKI WRAZ Z UBEZPIECZENIEM transport lotniczy, odbiór prac (wg listy
obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ) z magazynu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Pałacu Kultury i
Nauki na 6 piętrze (pl. Defilad 1) i Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dostawa do Yale School of
Architecture (YSOA), New Haven CT, USA w terminie do 23 sierpnia 2016 wraz z wypożyczeniem skrzyń,
pakowaniem, pełną obsługą celną i ubezpieczeniem na czas transportu (od momentu odbioru prac do momentu
protokolarnego przekazania pracownikom YSOA); wartość ubezpieczenia: 224 000 zł wraz z transportem
powrotnym w terminie po 19 grudnia 2016, zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku. 2) TRANSPORT
ZWYKŁY ARCHITEKTURY WYSTAWY I KOPII EKSPOZYCYJNYCH WRAZ Z UBEZPIECZENIEM transport
morski w kontenerze 20 odbiór z 2 magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Nadmeńska 14,
05-230 Kobyłka oraz ul. Jagiellońska 82D, 03-301 Warszawa) dostawa do YSOA w terminie 16 sierpnia 2016
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wraz z użyczeniem kontenera, pakowaniem, pełną obsługą celną i ubezpieczeniem na czas transportu. Lista
obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ. Wartość ubezpieczenia: 100 000 zł wraz z transportem powrotnym w
terminie po 19 grudnia 2016, zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.,
tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia w drodze
niniejszego przetargu nieograniczonego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
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: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą iż wykonali
lub wykonują, usługę transportu (co najmniej jedną) dzieł sztuki o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł
brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto); - Zamawiający uzna za spełniony warunek, wiedzy i
doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, powyżej
wskazaną usługę oraz załączą dowody że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się przez Wykonawcę w odpowiedniej sytuacji
finansowej jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w tym obowiazkowo w zakresie transportu dzieł sztuki na kwotę co najmniej 500000,00
PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

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)
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Zamawiający wymaga, aby oferta wykonawcy zawierała: wypełniony formularz oferty wzór - Załącznik nr 1 do
SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty.

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 - 98
2 - Termin płatności - 2

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana treści
dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o
realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy; 2) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w
większej kwocie Wykonawcy; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; 4) 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; 5) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 6) zmiany uzasadnione okolicznościami o
których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata
w wysokości, o której mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-124 Warszawa, ul. Pańska
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3 - recepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016
godzina 15:00, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - recepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie..
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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