Ogłoszenie nr 2021/BZP 00155874/01 z dnia 2021-08-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale
Muzeum Narodowego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu
1.3.) Oddział zamawiającego: MNP
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275978
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Marcinkowskiego 9
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-745
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 61 85 68 048
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mnp.art.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale
Muzeum Narodowego w Poznaniu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb64bfbd-01a6-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155874/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 13:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013473/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale
Muzeum Narodowego w Poznaniu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mnp.art.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl-oferty;
zp@mnp.art.pl-pozostale
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
elektronicznie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
httpshttps://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawca składa za pośrednictwem
poczty elektronicznej – email: zp@mnp.art.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub
odpowiednio na adres email: zp@mnp.art.pl
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6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do ogłoszenia o
zamówieniu umieszczonego na stronie Zamawiającego – www.bip.mnp.art.pl. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zp@mnp.art.pl.
9. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Ślusarski, specjalista ds.
zamówień publicznych., tel. 61 85 68 048, email: zp@mnp.art.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.281.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz
konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum
Narodowego w Poznaniu, szczegółowo opisanych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz pomocniczo w Przedmiarach Robót stanowiącymi
załącznik nr 1 do SWZ.
2. UWAGA! Pod pojęciem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Zamawiający rozumie
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demontaż starych okien, wykonanie na wzór nowych oraz ich montaż.
3. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
1) Zakres prac:
a) wymiana / wymiana wraz z konserwacją stolarki okiennej – 98 szt.
b) wymiana stolarki drzwiowej – 3 szt.
c) konserwacja dwóch zewnętrznych skrzydeł i ościeżnicy jednego okna
2) Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z lokalizacją okien i drzwi zawiera
załącznik nr 2 do SWZ.
3) W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji dwóch
zewnętrznych skrzydeł i ościeżnicy jednego okna (typ 018), zlokalizowanego w Bibliotece na I
piętrze Zamku, w celu ustalenia kolorystyki oraz sposobu wykończenia powierzchni – barwa,
połysk. Konserwacja wg programu prac z Projektu.
4) Zamówienie obejmuje – zgodnie z dokumentacją projektową – wymianę bądź konserwację
bądź usuniecie krat metalowych
5. OGÓLNE INFORMACJE DODATKOWE:
1) Montowane okna i drzwi muszą spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie
zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem
grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
2) Kolorystyka nowej stolarki zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiającym („jasny dąb” jako
barwa wstępnie ustalona – ostateczne decyzje po wykonaniu konserwacji zewnętrznej części
jednego wskazanego okna zabytkowego (Biblioteka). Kolorysta stolarki od strony wnętrza
powinna być dostosowana do kolorystyki pomieszczenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykończenia wnęk okiennych po wymianie okien.
4) Kolejność wymiany okien (demontaż starych i montaż nowych), Zamawiający uzgodni z
Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 4. ROBOTY BUDOWLANE PODOBNE:
1) Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego powtórzenie podobnych robót budowlanych zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego.
2) Zakres robót budowlanych podobnych:
a) konserwacja stolarki okiennej – 49 szt.
b) wykonanie / wykonanie wraz z konserwacją stolarki okiennej – 2 szt.
c) konserwacja stolarki drzwiowej – 19 szt.
3) Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z lokalizacją okien i drzwi, zlecanych w
ramach robót budowlanych podobnych zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
4) Roboty budowlane podobne zostaną udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego
niezbędnych środków na ich sfinansowanie. Zamówienia te będą realizowane na zasadach umowy
podstawowej, po negocjacjach z Wykonawcą umowy podstawowej.
5) Zamówienie obejmuje – zgodnie z dokumentacją projektową – wymianę bądź konserwację bądź
usuniecie krat metalowych.
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4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane
polegające na wykonaniu i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
b) dysponuje kierownikiem budowy, który:
 posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
c) dysponuje osobą kierującą pracami konserwatorskimi, która spełnia wymagania, o których
mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz.
1568), tj.:
 ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz
 po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do
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jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie
dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – składa oświadczenie – załącznik nr 9 do SWZ (zgodnie z wymogiem określonym w pkt.
VI.1.4a) SWZ)
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia - niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 8 do SWZ (zgodnie z wymogiem określonym w pkt. VI.1.4 b-c SWZ)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników
spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i
sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór
oświadczenia załącznik nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający(tj. Dz. U. 2021, poz.
1129) dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy dotyczącej zmiany wynagrodzenia
wynikającego ze zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do
nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki VAT może nastąpić
tylko w drodze nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.
U. 2021 r. poz. 685).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-06 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-06 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-05
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