Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html

Katowice: Przeprowadzenie outdoorowej kampanii reklamowej Muzeum
Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu citylight
Numer ogłoszenia: 18401  2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice, woj. śląskie,
tel. 032 25856613; 3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie outdoorowej kampanii
reklamowej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu citylight.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przeprowadzenie outdoorowej kampanii reklamowej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu
nośników typu citylight (CLP). Na potrzebę realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować citylightami
usytuowanymi na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych od strony wewnętrznej lub
na terenie przystanków tramwajowych lub autobusowych od strony wewnętrznej (jeżeli przystanek nie
posiada wiaty) w ilości: 20 (dwudziestu) sztuk, tj. po jednym nośniku w danej lokalizacji wybranej przez
Wykonawcę spośród lokalizacji wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ  Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (dalej OPZ). Zamawiający dopuszcza lokalizację citylightów również od strony zewnętrznej, z
tym jednak zastrzeżeniem, iż może to dotyczyć maksymalnie czterech nośników (czterech z dwudziestu) w
danych lokalizacjach wybranych przez Wykonawcę spośród lokalizacji wymienionych w OPZ. System
wymiany plakatów: 1 typ plakatu eksponowany w każdym z zarezerwowanych nośników przez okres jednego
miesiąca co daje maksymalnie 9 zmian ekspozycji w każdym z zarezerwowanych nośników przez okres 9

miesięcy. 2. Termin realizacji umowy: Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od daty zawarcia
umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku, przy czym okresem przeprowadzenia kampanii (eskpozycji plakatów)
jest termin nie wcześniejszy niż od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku. 3. Miejsce realizacji: zawarto w
treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). 5. Podwykonawcy: W przypadku korzystania z
podwykonawców, w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części,
którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie. 6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać nazwy tych podwykonawców (zgodnie z treścią wzoru
formularza oferty). 7. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych
w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków
towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami:
lub równoważne. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania
równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je
przewyższać, jednak obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji  norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 13 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do
SIWZ zatytułowanym: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Na mocy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym: a) zakres
zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, b) wartość ww.
zamówień może stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, c) zamówienia
uzupełniające udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pod następującymi
warunkami: wystąpi potrzeba dokonania ww. zamówień a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi
środkami finansowymi; zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; zakres ww. zamówień
będzie dotyczył rodzaju usług ujętych Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia  dotyczącego zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.009, 79.34.14.000.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby wykonania zamówienia  wymagane, jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o którym mowa powyżej. Wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo  wymagane jeżeli oferta jest podpisana
przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym.
W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  90
2  Liczba lokalizacji nośników zaproponowana przez Wykonawcę do wyboru przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy  10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: 1) ewentualna zmiana podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych
podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji) i spełnienia warunków zawartych w
umowie przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawców do wykonywania zamówienia. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art., 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 2) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,

na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą spełniać wymogi
określone w niniejszej umowie, niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w
zakresie wymaganym dla Wykonawcy; 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 4) zmian przepisów powszechnie
obowiązujących mających wpływ na realizację umowy  w takim przypadku zmiany umowy zostaną
ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z
prawem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie w
Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice, sekretariat (III piętro budynek
administracyjny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016
godzina 10:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice,
sekretariat (III piętro budynek administracyjny).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

