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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16018-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi artystyczne
2018/S 009-016018
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wrocław-Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
Wrocław
50-141
Polska
Osoba do kontaktów: Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski Wrocławia-Wydział Zamówień
Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 134
Tel.: +48 717779230
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Faks: +48 717779229
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.um.wroc.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski Wrocławia, al. Kromera 44, pok. 134, Wrocław 51-163
al. Kromera 44
Wrocław
51-163
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grzegorzek
Tel.: +48 717779266
E-mail: anna.grzegorzek@um.wroc.pl
Faks: +48 717779229
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.wroc.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Kompleksowa organizacja Wystawy czasowej „1918-2018: Sto lat Niepodległości. Polska-Światu”
Numer referencyjny: ZP/PN/5/2018/BWZ

II.1.2)

Główny kod CPV
92312000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Wystawy czasowej pod nazwą: „1918-2018: Sto
lat Niepodległości. Polska-Światu”(dalej Wystawa) w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Architektury we
Wrocławiu (ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław), w tym: opracowanie koncepcji szczegółowej Wystawy
będącego rozwinięciem koncepcji wstępnej oraz projektu wykonawczego Wystawy; wykonanie prac
niezbędnych do wykonania Wystawy wraz z realizacją elementów zabudowy, zapewnieniem sprzętu i urządzeń
multimedialnych Wystawy wraz z montażem i uruchomieniem oraz obsługą.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
71210000
71220000
39154000
32323000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Wrocław.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Wystawy czasowej pod nazwą: „1918-2018: Sto
lat Niepodległości. Polska-Światu”(dalej Wystawa)w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Architektury we
Wrocławiu (ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław), w tym:
1) opracowanie koncepcji szczegółowej Wystawy będącego rozwinięciem koncepcji wstępnej oraz projektu
wykonawczego Wystawy;
2) wykonanie prac niezbędnych do wykonania Wystawy wraz z realizacją elementów zabudowy, zapewnieniem
sprzętu i urządzeń multimedialnych Wystawy wraz z montażem i uruchomieniem oraz obsługą;
3) realizacja kompletnej Wystawy, w tym zapewnienie Eksponatów dla potrzeb Wystawy;
4) wykonanie prac wykończeniowych Wystawy, w tym wkomponowanie Eksponatów w Wystawę, oprawa
graficzna, opracowanie i wdrożenie kontentu multimedialnego;
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5) przekazanie Zamawiającemu Wystawy w stanie gotowym do jej publicznego udostępnienia;
6) przekazanie Zamawiającemu procedur technicznych oraz backupu kontentu multimedialnego, pozwalających
na zapewnienie utrzymania Wystawy w pełnej sprawności technicznej, w zakresie niezbędnym dla jej
publicznego udostępniania;
7) przekazanie Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia prac w
ramach Etapu IV, wszelkich informacji umożliwiających ubezpieczenie przez Zamawiającego Wystawy w opcji
„nail to nail” (w szczególności minimalne warunki ubezpieczenia, minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej);
8) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób-personelu Muzeum Architektury, w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Wystawy w obiekcie ww. Muzeum;
9) pełnienie nadzoru w tym autorskiego podczas trwania Wystawy.
10) demontaż Wystawy;
11) przywrócenie przestrzeni ekspozycyjnej do stanu pierwotnego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępna Koncepcja merytoryczna Wystawy (Jakość) / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/03/2018
Koniec: 15/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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 początkowy, o którym mowa w pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej
lubdynamicznego systemu zakupów-oznacza szacowany dzień zawarcia umowy w wyłonionym Wykonawcą.

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:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie
wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani będą przestawić JEDZ oraz oświadczenia
i dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1-6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę co najmniej 3.000.000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością:
A1) co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było opracowanie koncepcji i zaprojektowanie wystawy
stałej lub czasowej poświęconej historii Polski lub Europy w XX lub XXI wieku, o powierzchni wystawy co
najmniej 600 m2 o wartości minimum 3.000.000,00 PLN (netto) każde zamówienie, z których co najmniej jedno
zamówienie dotyczyło prezentacji historii Polski w tym okresie tj. w XX lub XXI wieku,
A2) co najmniej dwóch (różnych) działań w postaci wypożyczenia muzealiów stanowiących własność muzeum
państwowego bądź samorządowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (Dz. U. z
2017 r. poz. 972 z późn. zm.) dla potrzeb wykorzystania w innych wystawach.
b) dysponuje:
B1) Kierownikiem Projektu (koordynatorem), tj. osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która w okresie
ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika/ zastępcy kierownika projektu w co najmniej dwóch projektach stałych lub czasowych wystaw
multimedialnych-przy czym wartość każdego z projektów nie może być niższa niż 3.000.000,00 PLN (netto).
B2) Kierownikiem Projektu ds. kontentu, tj. osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe tj. historyczne,
która w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika/ zastępcy kierownika odpowiedzialnego za przygotowanie treści merytorycznych dla
potrzeb co najmniej trzech wystaw stałych lub czasowych, poświęconych historii Polski lub Europy w XX lub XXI
wieku, o powierzchni co najmniej 600 m2 i o wartości minimum 3.000.000,00 PLN (netto) każde zamówienie, z
których co najmniej jedno zamówienie dotyczyło prezentacji historii Polski w tym okresie, tj. w XX lub XXI wieku.
B3) Głównym Projektantem, tj. osobą, która w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania
ofert zdobyła doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej dwóch wystaw, przy czym co najmniej jedna
wystawa stanowiła wystawę muzealną o powierzchni udostępnionej zwiedzającym co najmniej 600 m2.
B4) Projektantem, tj. osobą, która w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert
zdobyła doświadczenie w projektowaniu i pełnieniu nadzoru przy realizacji co najmniej dwóch projektów wystaw,
dostosowujących każdą z tych wystaw do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej jedna
dotyczyła wystawy muzealnej o powierzchni udostępnionej zwiedzającym co najmniej 600 m2.
B5) Specjalistą ds. sprzętu multimedialnego, tj. osobą, która w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem
terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w czynnościach montażu i uruchomienia lub nadzorze nad
montażem i uruchomieniem sprzętu multimedialnego w co najmniej dwóch wystawach, przy czym co najmniej
jedna wystawa dotyczyła wystawy muzealnej o powierzchni udostępnionej zwiedzającym co najmniej 600 m2.
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UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek będzie
oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie dysponowania
Tymi osobami.
W przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji ekonomicznej innego podmiotuw szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów z zakresu zdolności technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w odpowiednim dokumencie przetargowym-Projekcie umowy
stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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 otwarta

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych.
Al. Kromera 44.
51-163 Wrocław
Pok. nr 216.

6/7

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100).
2. Termin, o którym mowa w pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą-oznacza
termin związania ofertą wynoszący 60 dni.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od
dnia,wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2018
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