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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129605-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty konstrukcyjne
2018/S 059-129605
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
Warszawa
00-124
Polska
Tel.: +48 226566972
E-mail: newbuilding@artmuseum.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.artmuseum.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.artmuseum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury / Muzeum

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Numer referencyjny: 03/MSN/PO/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45223200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem Zamówienia jest realizacja Robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia)
polegających na budowie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, usytuowanego wzdłuż wschodniej
strony ul. Marszałkowskiej.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 208 130 081.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45400000
45332000
45311200
45314000
45111200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja Robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia)
polegających na budowie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, usytuowanego wzdłuż wschodniej
strony ul. Marszałkowskiej. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowanych zgodnie z prawem polskim,
w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9)

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają̨ warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż̨ 10
(dziesięć), Zamawiający zaprosi do składania ofert 10 (dziesięciu) Wykonawców, którzy otrzymają̨ najwyższą
liczbę̨ punktów, przyznanych zgodnie z następującymi kryteriami selekcji:
1) Zamawiający przyzna 5 pkt za każde dodatkowo wskazane (poza wskazanym w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) w części V JEDZ (lub w złożonym wykazie robót budowlanych) doświadczenie
Wykonawcy w zakresie realizacji:
W ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie zrealizował roboty budowlane w zakresie budowy nowego budynku użyteczności
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publicznej należącego do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, domu kultury, wielozadaniowych sal
wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrady,
budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy PKOB 1262, o
wymaganych parametrach:
2

• powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000,00 m ,
• wartości robót nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN netto,
• obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie,
2) Zamawiający przyzna 2 pkt za każde dodatkowo wskazane (poza wskazanymi w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) w część V JEDZ (lub w złożonym wykazie robót budowlanych) doświadczenie
Wykonawcy w zakresie realizacji:
W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie zrealizował roboty budowlane w zakresie budowy nowego budynku użyteczności
publicznej o wymaganych parametrach:
• wartości robót nie mniejszej niż 100 000 000,00 PLN netto,
• obiekt oddano do użytkowania – wydano pozwolenie na użytkowanie,
Do powyższych kryteriów selekcji mają zastosowanie definicje wskazane w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że do realizacji oceny w zakresie kryteriów selekcji nie będzie stosował przepisu art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, w zakresie uzupełnienia wykazów czy JEDZ.
Zamawiający zastrzega, że do realizacji oceny w zakresie kryteriów selekcji nie będzie punktował
doświadczenia wykazanego przez inne podmioty, na zdolnościach których Wykonawca może polegać.
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem
Odbioru Całościowego oraz pozostałych obowiązków określonych w Umowie wynosi 36 miesięcy od dnia
podpisania Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Obowiązki Stron określają istotne postanowienia umowy (IPU) stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana
umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp
oraz w przypadkach wskazanych w IPU.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 6 000 000 PLN (słownie:
sześć milionów złotych, 00/100). Wniesienie wadium wymagane jest dopiero na etapie składania ofert.
Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1130 1017 0020 1473 3420 0002, Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.5.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający
wniesienie wadium w jednej z form wymienionych powyżej może zostać wystawiony na jednego z
Wykonawców.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać:
„Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 03/MSN/PO/2018”. Zamawiający wymaga
załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.
W pozostałych przypadkach, o których mowa w rozdziale ust. 3 pkt 2 – 5, wymagane jest dostarczenie
Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga
załączenia do oferty oryginału dokumentu w osobnej kopercie, a kopię dokumentu należy dołączyć do oferty.
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
1) Cena - 50 %
2) Kryteria pozacenowe: 50 %
a) Podkryterium nr 1 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad tunelem Metra – działania wstępne 7%
b) Podkryterium nr 2 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad tunelem Metra – działania
prewencyjne - 4 %
c) Podkryterium nr 3 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad tunelem Metra – działania
proceduralne - 4 %
d) Podkryterium nr 4 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad tunelem Metra - działania naprawcze
-4%
e) Podkryterium nr 5 Beton architektoniczny – równomierność zabarwienia - 5 %
f) Podkryterium nr 6 Beton architektoniczny – równomierność faktury 5 %
g) Podkryterium nr 7 Beton architektoniczny – ograniczenie powstawania błędów - 5 %
h) Podkryterium nr 8 Beton architektoniczny – usuwanie powstałych błędów - działania naprawcze - 6 %
i) Podkryterium nr 9 RPZ Pałac – Dostęp do infrastruktury podczas realizacji robót - 2 %
j) Podkryterium nr 10 RPZ Pałac – Ograniczenie ryzyka powstania awarii - 5 %
k) Podkryterium nr 11 Termin gwarancji na wyposażenie - 3 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w SIWZ w rozdziale XXII.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2018
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