Ogłoszenie nr 2021/BZP 00231181/01 z dnia 2021-10-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych na parterze
Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9

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
1.5.9.) 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:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych na parterze
Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-172b66e4-2c0d-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231181/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 12:31
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013473/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych na parterze
Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9
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 - pozostałe
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: https
https://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
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
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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).
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.281.14.2021
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 okien
zewnętrznych na parterze Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 1 o SWZ.
2. Dołączona do SWZ Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót obejmuje wymianę wszystkich okien na parterze. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest wymiana tylko okien ZO-4, ZO-5, ZO-6, ZO-7, ZO-10
3. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) demontaż istniejących okien drewnianych zespolonych wraz z obróbkami blacharskimi,
2) oględziny stanu konstrukcji ścian osłonowych,
3) dostawa i montaż okien aluminiowych; okna powinny być wykonane z zachowaniem i
odwzorowaniem podziałów i detalu zewnętrznego oraz kolorystyki,
4) wykonanie obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne i opierzenia, montaż elementów
łączących termicznych od zewnątrz i od wewnątrz; montaż parapetów wewnętrznych i
odtworzenie posadzek przy oknach wysokich,
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5) wykonanie wyprawek tynkarskich z malowaniem na zewnątrz i od wnętrza.
Szczegółowy opis w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
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: Okres gwarancji i rękojmi
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: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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. 2019, poz.
2019 ze zm.) 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).
2. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy określony w ust. 1 może zostać przedłużony
o czas trwania zdarzenia spowodowanego:
a) utrudnieniami w pozyskaniu przez Wykonawcę sprzętu lub materiałów niezbędnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze względu na stan i skutki epidemii SARS-CoV-2,
b) zagrożeniami terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy o czas trwania zdarzeń wynikających z okoliczności określonych w
ust. 2 lit. a) i b) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 5 dni od wystąpienia
tych zdarzeń wraz z podaniem uzasadnienia oraz określeniem przyczyn uniemożliwiających
zachowanie określonego w niniejszej umowie terminu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 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: 2021-10-21 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-11
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