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Ogłoszenie nr 527024-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Miasto Poznań: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie
realizacji pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki 17 , 61-841
Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem
usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.31.2020.MA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz
ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego (dalej
Projekt), na które składają się następujące zadania: - „Muzeum Enigmy w Poznaniu” - zadanie współfinansowane z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa
kulturowego regionu, - „Remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. przestrzeni wspólnych w budynku Collegium
Martineum”; zadanie współfinansowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej UAM), z którym
Zamawiający na mocy umowy zawartej w dniu 15.02.2018 r. podjął współpracę na rzecz powstania zadania „Muzeum Enigmy w
Poznaniu”. Realizacja prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78 jest
częściowo współfinansowana przez UAM na zasadach określonych w porozumieniu z dnia 04.06.2019 r. 2. W zakres prac
realizowanych w ramach Projektu wchodzą: 1) prace projektowe, 2) roboty budowlane obejmujące m.in.: rozbiórki i wyburzenia,
demontaże i zabezpieczenia elementów wskazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, prace renowacyjne i
konserwatorskie, roboty remontowe i budowlane stanu surowego, instalacyjne i wykończeniowe, budowę nowego szybu
windowego wraz z montażem dźwigu osobowego, 3) utworzenie ekspozycji stałej Muzeum Enigmy w Poznaniu wraz z dostawą
niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania. 3. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez
Konsorcjum firm: Atrem S.A (Lider), Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp. k. (Partner) i New Amsterdam Sp. z o.o. na
podstawie umowy Nr KPRM-I.042.18.3.2019 zawartej w dniu 20.11.2019 r. w następstwie przeprowadzonego postępowania
przetargowego o sygn. ZOU-XII.271.82.2019.MA: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
Nadzór inwestorski i konserwatorski nad realizacją Projektu prowadzony jest do dnia 30.06.2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z
o.o. na podstawie umowy Nr KPRM-II.042.24.7.2017 zawartej w dniu 16.10.2018 r. Wyłoniony w ramach niniejszego
postępowania Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany świadczyć usługę nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad
realizacją Projektu od dnia 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 4. Projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj składa się z
następujących części: Zadanie I – przebudowa, rozbudowa i adaptacja części budynku Collegium Martineum do potrzeb Muzeum
Enigmy. 1) Opis: Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium

3 z 13

2020-03-26 14:26

4 z 13

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79e44...
Martineum. Część parteru i część pierwszego piętra budynku zagospodarowane zostanie na Muzeum Enigmy (ekspozycja stała,
sale edukacyjne) i jego zaplecze: techniczne, porządkowe, socjalne, higieniczno-sanitarne oraz na niezbędne ciągi
komunikacyjne. Inwestycja przewiduję również prace związane z uruchomieniem ekspozycji tj. dostawę sprzętu multimedialnego
i wyposażenia dla stanowisk ekspozycyjnych i pomieszczeń biurowych, montaż scenografii, urządzeń nagłaśniających,
dedykowanego oświetlenia oraz opracowanie kontentu multimedialnego. 2) Zakres przewidzianych do realizacji robót
budowlanych: a) rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), klatki schodowej, wytypowanych ścian działowych wytypowanej
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wytypowanych posadzek, okładzin, elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i
sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy, modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych, b)
demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego montażu lub przeniesienia, c)
prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do zachowania, d) roboty
budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe: ◦ budowa nowego łącznika wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych, ◦
przebicia i przemurowania ścian i stropów, ◦ wymiana i montaż nowej stolarki okiennej, ◦ wymiana i montaż nowej stolarki i
ślusarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), ◦ naprawa i konserwacja podłóg drewnianych (parkietowych) z częściowym
uzupełnieniem ubytków, ◦ wykonanie nowych posadzek i, w części pomieszczeń, warstw podposadzkowych, w tym:
winylowych, ◦ układanie wykładzin podłogowych, ◦ wykonanie nowych przegród: ściany i wydzielenia gipsowo-kartonowe, ◦
wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach, malowanie tynków, ◦ wykonanie i montaż nowych okładzin ścian i stropów, w
tym ceramicznych (węzły higieniczno-sanitarne), ◦ wykonanie podestu/pochylni w auli im. Łowmiańskiego, ◦ przebudowa
sanitariatów e) roboty instalacyjne: ◦ sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza, ◦
elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń
multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom
ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji
dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna. 3) W ramach inwestycji zostanie przygotowana, wykonana i
uruchomiona ekspozycja stała, na którą składać się będą m.in.: elementy aranżacyjne i scenograficzne, meble, sprzęt i urządzenia
oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania
urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny, wyposażenie biur.
Zadanie II – remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. „przestrzeni wspólnych” w budynku Collegium
Martineum w Poznaniu 1) Opis: Powierzchnie tworzyć będą tzw. części wspólne – wspólnie użytkowane przez wszystkich
użytkowników budynku Collegium Martineum, w tym m.in. przyszłe Muzeum Enigmy. Powierzchnie remontowane i
przebudowane w ramach projektowanej inwestycji wykorzystywane będą jako: a) komunikacja, w tym: schody zewnętrzne
prowadzące do głównego wejścia do budynku, schody prowadzące z poziomu parteru na wyższe kondygnacje użytkowe, hol
główny, ciągi korytarzowe, winda, b) recepcja, c) szatnia, d) portiernia, e) wskazane węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i
ogólnodostępne (w tym: dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). 2) Remontowana i modernizowana powierzchnia ma
być przestrzenią reprezentacyjną, podkreślającą prestiż i rangę budynku – obiektu użyteczności publicznej, objętego ochroną
konserwatorską. Działania mają poprawić estetykę i funkcjonalność budynku, uczytelnić budynek z zewnątrz i poprawić jego
odbiór. Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę części wspólnych Collegium Martineum – w głównej mierze
rozlokowanych na części kondygnacji parteru i pierwszego piętra oraz piętrach 2-5 (m.in. sanitariaty, instalacje p-poż). 3) W
ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji
wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. 4) W ramach inwestycji przewidziane są roboty
budowlane, dostawa i montaż m.in.: a) budowa nowego szybu windowego i montaż dźwigu osobowego (dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych), b) mebli: portiernia, recepcja, szatnia, c) budowę nowego szybu windowego wraz z montażem
dźwigu osobowego z kładkami doprowadzającymi do wejść na poszczególne kondygnacje. d) rozbiórkę elewacji szklanej
głównej klatki schodowej i budowę nowej e) renowację schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych, f)
renowację i konserwację tynków, okładzin ścian, stiuków, g) renowację stolarki okiennej i drzwiowej, h) rozbiórki
zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich, i) przebicia i zamurowania przegród
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budowlanych (w ograniczonym zakresie), j) wymianę posadzek, wykładzin, k) montaż balustrad i pochwytów, l) tynkowanie
ścian i stropów, m) malowanie ścian i stropów, n) montaż nowych sufitów (podwieszanych, napinanych) i okładzin ścian, o)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 5) W ramach projektowanej inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły
higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Projektowana jest przebudowa instalacji: a) sanitarnych: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji
i klimatyzacji, grzewcza, b) elektrycznych i teletechnicznych: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń
technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego –
efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania,
sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna. 5.
Prace do wykonania w obrębie „części wspólnych” są współfinansowane przez właściciela nieruchomości – Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza. 6. Szczegółowe dane odnośnie specyfikacji prac budowlanych oraz sprzętu przeznaczonego na cele
ekspozycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załączniki do Umowy: Nr 2 – Program Funkcjonalno –
Użytkowy dla inwestycji: Muzeum Enigmy w Poznaniu oraz Załącznik Nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji:
Remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. „przestrzeni wspólnych” w budynku Collegium Martineum w
Poznaniu). 7. Nieruchomość jest objęta ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-architektonicznego
śródmieścia miasta Poznania decyzją A-231 z dnia 14 marca 1980 r. Budynek został wskazany, jako dobro kultury współczesnej,
do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 8. Warunkiem
prawidłowego wykonania oraz rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu w części zadania dot. „Muzeum Enigmy w
Poznaniu” jest działanie zgodne z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.04.01-30-0003/17-00, w
tym szczególnie wytycznymi, do których ww. umowa się odwołuje, wnioskiem o dofinansowanie projektu i Studium
Wykonalności oraz co dotyczy obu zadań opracowanymi dla nich Programami funkcjonalno-użytkowymi i późniejszymi ich
modyfikacjami. 9. Dokumentacja związana z prawidłową realizacją Projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o
dofinansowanie, studium wykonalności, umowa z dnia 15.02.2018 r. w sprawie użyczenia Miastu Poznań przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu części pomieszczeń budynku Collegium Martineum na potrzeby Zadania Inwestycyjnego,
porozumienie z dnia 04.06.2019 r. w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia
zamówienia publicznego) zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłane drogą elektroniczną na
życzenie Wykonawcy. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze
umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71631000-0
71600000-4
71310000-4
79421100-2
71540000-5
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

2020-03-26 14:26

6 z 13

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79e44...
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01 lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Sposób składania ofert i komunikacji z Zamawiającym opisano w pkt VII SIWZ. Sposób
przygotowania ofert opisano w pkt IX SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów
lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww.
podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji
Inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego lub podobnie nazwanej usługi w realizacji inwestycji lub podobnie nazwanej
usługi dla wielobranżowej inwestycji budowlanej o wartości robót co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda; b) Wykonawca
dysponuje zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia składającym się z: b.a minimum jednej osoby
pełniącej funkcję kierownika zespołu (koordynatora inspektorów nadzoru) – wymagania: - wykształcenie: wyższe techniczne,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór inwestorski nad realizacją co najmniej dwóch
zakończonych wielobranżowych inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł
każda; b.b minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej i weryfikator dokumentacji w powyższym zakresie – wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień)
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na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją co
najmniej dwóch zakończonych wielobranżowych inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto każda; b.c
minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej i weryfikator
dokumentacji w powyższym zakresie – wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) - co najmniej
3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru robót
architektonicznych, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji dotyczących
obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto każdy, - co najmniej 18 miesięczny udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury (zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282, z późn. zm.); b.d minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz weryfikator dokumentacji
w powyższym zakresie – wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), - co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania
uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
elektrycznych co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych; b.e minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
weryfikator dokumentacji w powyższym zakresie – wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), - co najmniej 3-letnie doświadczenie
(liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego
nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji, obejmujących wykonanie instalacji cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie; b.f minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej i weryfikator dokumentacji w powyższym zakresie –
wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi
wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących wykonanie sieci i
instalacji telekomunikacyjnej; b.g minimum jednej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru konserwatorskiego –
wymagania: - uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; - wykonanie co
najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi w obiekcie zabytkowym lub usług kierowania
pracami konserwatorskimi w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie
obcym, b.h minimum jednej osoby pełniącej funkcję specjalisty ds. aranżacji wystaw – wymagania: - wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie aranżacji wystaw o charakterze muzealnym, potwierdzone
wykonaniem aranżacji co najmniej dwóch wystaw stałych dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji
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zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki; b.i minimum jednej osoby pełniącej funkcję
specjalisty ds. systemów multimedialnych i oprogramowania - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe
potwierdzone udziałem w realizacji: • co najmniej jednego zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów
audiowizualnych (multimedialnych) na wystawie dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki, oraz • co najmniej jednego zadania polegającego na przygotowaniu
oprogramowania (w tym: aplikacji multimedialnych, gier logicznych lub edukacyjnych) dla potrzeb muzeum lub innej
instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki. Uwaga! 1)
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba pełniła obowiązki wynikające z kilku wymienionych powyżej
specjalności. Dopuszczane jest zwiększenie składu zespołu poprzez rozdzielenie obowiązków w obrębie jednej branży na
inspektora nadzoru i weryfikatora dokumentacji. 2) okres doświadczenia liczony jest zgodnie z k.p.a. - Terminy określone w
latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień. 3) za uprawnienia budowlane odpowiadające
wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie
przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą: b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wypełniony i
podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się: - złożenia
oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub - notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez
osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera pkt VIII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

2020-03-26 14:26

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79e44...

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 15 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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