Nr postępowania ZDR.263.3.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na robotę budowlaną pn.
„Modernizacja ekspozycji stałej”
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017 r.,
nr ogłoszenia 76319 – 2017 oraz zamieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej –
http://muzeumsportu.ornet.pl/, na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.muzeumsportu.waw.pl/ i
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://www.muzeumsportu.waw.pl/

Warszawa, kwiecień 2017r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

2.

Tryb udzielenia zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.

Termin wykonania zamówienia.

5.

Warunki udziału w postępowaniu.

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.

Wymagania dotyczące wadium.

9.

Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych
przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Wzór umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
18. Załączniki.
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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1.1. Nazwa (firma):
Zamawiającym jest:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki.
NIP
5261288385
REGON
000328031
telefon:
(22) 56 03 780
strona internetowa:
http://www.muzeumsportu.waw.pl
e-mail:
muzsport@muzeumsportu.waw.pl

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Dyrektor
Muzeum Pan Tomasz Jagodziński
na rzecz Zamawiającego działa w trybie i na zasadzie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, Kancelaria Doradztwa
Prawnego Paweł Granecki, Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 4, 00-580 Warszawa, http://www.granecki.pl jako
Pełnomocnik Zamawiającego
1.2. Adres:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, woj. mazowieckie.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
siwz, mają zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ekspozycji stałej. Modernizacja dotyczy części ekspozycji stałej,
tzw. Ściany Chwały, o łącznej powierzchni 130 m². Ściana Chwały Polskiego Olimpizmu jest uzupełniania z
każdym sukcesem naszych olimpijczyków na Igrzyskach. Przearanżowanie dotyczy: przeniesienia oryginalnych
medali do innej zaprojektowanej specjalnie gabloty, przedłużenia prezentacji plakiet na Ścianie Chwały,
zamontowania nowych systemów alarmowych oraz pozostałych elementów nowej części ekspozycji. Ściana
Chwały jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem kojarzonym z Centrum Olimpijskim oraz Muzeum Sportu i
Turystyki w Warszawie. Regularne odnotowywanie sukcesów Polaków na Igrzyskach w postaci plakiet na
Ścianie jest tradycją i Muzeum, i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To miejsce przyciąga najwięcej
zwiedzających i jest naszą wizytówką, rozpoznawalną na zewnątrz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4a-4d do SIWZ tj.:
 Zał nr. 4 a- Opis techniczny
 Zał nr. 4 b- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych\
 Zał nr. 4 c- Dane dotyczące przedmiaru
 Zał nr. 4 d- Spis rysunków
 Zał nr. 4dd- Rysunki
1.

Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowych (prostych) czynności pomocniczych w stosunku do czynności
wykonywanych przez Wykonawcę należy wykonać przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę.
3.1. Klasyfikacja roboty budowlanej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia do 31.07.2017 r. lub zgodnie ze złożoną ofertą w związku z kryterium oceny
ofert dotyczącą terminu.
5.Warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
5.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
5.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną budowę
polegającą na modernizacji ekspozycji stałej lub budowie ekspozycji stałej, wykonaną w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
5.2.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.3. siwz,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż zastrzega sobie możliwość najpierw oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5a. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
-

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
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6.1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz).
6.2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz).
6.3. Wykonawca wraz z ofertą składa ponadto: harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawcę.
6.4. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
6.4.1. wykazu zawierającego co najmniej jedną budowę polegającą na modernizacji ekspozycji stałej lub
budowie ekspozycji stałej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wg załącznika nr 7 do siwz).
6.3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.
6.4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.):
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez
siebie sposób umożliwiający zachowanie poufności i oznacza „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone
w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych,
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, oryginału
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w pkt 6.2 siwz winny być przedłożone przez każdego z tych Wykonawców odrębnie,
5) W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie określone w pkt 6.1. siwz
winno być złożone przez ustanowionego przez tych Wykonawców pełnomocnika.
6.6. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, lub tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6.7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
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1) Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone w oryginale wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Wszelkie oświadczenia, pytania do siwz, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego należy przekazywać
e:mailem na adres: muzsport@muzeumsportu.waw.pl; pisemnie na adres: Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
3) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została
specyfikacja.
4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej w postępowaniu.
5) Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
6) Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma w sprawie przetargu, w tym zapytania oraz informacje
o wniesieniu odwołania były oznaczone numerem sprawy: ZDR.263.3.2017 Jakiekolwiek inne
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych
terminów z winy wnoszącego.
9) Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie pisemnej na adres wymieniony w siwz w pkt.
1.1. lub e:mail – muzsport@muzeumsportu.waw.pl
10) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Aleksandra Czechowicz – Woźniak – Zastępca Dyrektora Muzeum
8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.Termin związania ofertą.
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
9.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem ponosi
Wykonawca.
10.2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w siwz celem przygotowania oferty
zgodnie z wymogami w niej określonymi, bowiem treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
10.3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w formie pisemnej:
maszynowo, komputerowo albo ręcznie w sposób czytelny. Ewentualne dokumenty i oświadczenia załączone do
oferty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
10.4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa
w siwz, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.
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2) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10.5. Postanowienia w sprawie pełnomocnictwa:
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego
odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie t. jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10.7. Wszystkie strony oferty powinny być zanumerowane, a ilość ich wpisana do formularza oferty.
10.8. Zmiana treści siwz.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść siwz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
2) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz będzie
prowadzić do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp.
3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
10.9. Forma składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Decyduje data i godzina doręczenia
do Zamawiającego.
Kopertę z dokumentacją przetargową należy oznaczyć następująco:
- na kopercie adres Zamawiającego, o treści:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora Tomasza Jagodzińskiego
przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
- w lewym górnym rogu koperty czytelna pieczątka Wykonawcy zawierająca nr tel./faks lub należy dopisać nr
tel./faks,
- na kopercie napis o treści określającej przedmiot zamówienia:
Oferta do przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.
„Modernizacja ekspozycji stałej”.
nr postępowania ZDR.263.3.2017
/nie otwierać – przetarg/
10.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności do dnia 15.05.2017 r. godz: 10:00 na adres Zamawiającego: Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.3. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert jest
skuteczne, przy czym:
1) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób,
co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”,
2) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta.
Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane oświadczenie należy opatrzyć napisem WYCOFANE.
Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej
informację do reprezentowania Wykonawcy,
3) zmiana oferty może być dokonana w dwojaki sposób: albo przez złożenie nowej oferty z oświadczeniem
o wycofaniu poprzedniej oferty, albo przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej
oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta w postaci oświadczenia
woli w formie pisemnej.
11.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania
ofert.
11.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa w pokoju 4/3A
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
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11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w pkt 11.9 siwz,
zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
11.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.10. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona
po terminie.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązujące Wykonawcę do wykonania przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną cenę. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieszczą się wszystkie koszty wykonania
zamówienia – pełen zakres prac wynikających z przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac, co jest zgodne z art. 632 § 1 kc
12.2.
1) Wykonawca powinien podać cenę oferty brutto na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
Cena oferty brutto powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie
polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.).
2) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
12.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie
będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
12.4. Cena oferty zostanie przeniesiona przez Zamawiającego odpowiednio do umowy.
12.5. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą
specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
13.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, będzie stanowiło podstawową zasadę oceny ofert.
13.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena za realizację zamówienia – 60%
b) Termin wykonania zamówienia- 40%
13.4. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
13.4.1. Opis kryterium „Cena za realizację zamówienia”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który
przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie do
przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x waga kryterium (60%)
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,
Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
13.4.2. Opis kryterium „Termin wykonania zamówienia”
Termin wykonania zamówienia do 31.07.2017 r.
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Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma max 40 pkt, a inni
odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
T = (Tmin : Tx ) x waga kryterium
gdzie:
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia zaproponowany we wszystkich złożonych ofertach.
Tx – termin wykonania zamówienia zaproponowany w ofercie ocenianej.
13.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną
zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
Gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za realizację zamówienia”,
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”
13.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli zostaną złożone o takiej samej cenie to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 92 ustawy
Pzp.
14.3. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp albo
przed upływem wyznaczonych terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty i nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
14.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
14.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawca nie podejmie stosownych działań w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie. W tej sytuacji Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
14.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków
ochrony prawnej albo w terminach, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2.
14.7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również
o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
14.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 Pzp.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. albo w art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Wzór umowy.
15.1. Formularz wzoru umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.
15.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
15.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.
Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie
pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby,
doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
2.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy
w
terminie
30
dni
od
powzięcia
wiadomości
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o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stanie się
niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności lub odpowiedzialność
ponosi jedna ze Stron (względy obiektywne i subiektywne), w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą
umową,
Strona
druga
może
wypowiedzieć
umowę
w
formie
pisemnej,
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
6.Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 5, w szczególności może nastąpić jeśli:
a)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac budowlanych
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył
je w umówionym terminie;
b)
Wykonawca nie przestrzega obowiązujących przepisów lub realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie
z obowiązującymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przepisami i postanowieniami niniejszej
umowy;
c)
stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
d)
Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac na okres dłuższy niż 14 dni;
e)
opóźnienia z płatnością należności wynoszą co najmniej 60 dni;
f)
został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
g)
zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy o znacznej wartości.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy o których mowa w punktach 1-5 rozliczenie
wykonanych prac oraz zgromadzonych w miejscu budowy materiałów i urządzeń dla potrzeb prac jeszcze
niezrealizowanych, nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie
inwentaryzacji tych prac, materiałów i urządzeń, dokonanej w miejscu budowy.
8. Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia są możliwe jeśli nie powodują podwyższenia wynagrodzenia i są
korzystne dla Zamawiającego.
9. W zakresie terminu realizacji umowy zmiany są dozwolone jeżeli przyczyny leżą po stronie Zamawiającego
lub zachodzi siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumiana jest zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie
niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec w szczególności: powódź, huragan,
trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca itp.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
śmierci Wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych o ile zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego z punktu widzenia merytorycznego i
cenowego.
12. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej.
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI, art. 179 - 198g ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 380 ze zm.).
17. Załączniki.
Zał. nr 1 – Formularz oferty.
Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Zał. nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym:
 Zał nr. 4 a- Opis techniczny
 Zał nr. 4 b- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych\
 Zał nr. 4 c- Dane dotyczące przedmiaru
 Zał nr. 4 d- Spis rysunków
 Zał nr. 4dd- Rysunki
Zał. nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał. nr 6- Wzór umowy
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