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

Katowice: ŚWIADCZENIE USŁUG TRAGARSKICH NA RZECZ MUZEUM
ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Numer ogłoszenia: 211256  2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
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: ŚWIADCZENIE USŁUG TRAGARSKICH NA
RZECZ MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
obsługa Muzeum Śląskiego w Katowicach w zakresie transportu fizycznego dzieł sztuki oraz wyposażenia
biur związanego z przeprowadzką .Muzeum Śląskiego w Katowicach zlokalizowanego przy al. W. Korfantego
3 do nowej siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Usługa tragarska będąca przedmiotem
niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 1. transport fizyczny przez zespół czterech tragarzy
zapakowanych dzieł sztuki, wyposażenia biur, w tym mebli, dokumentów oraz sprzętu biurowego i
komputerowego: a. załadunek w siedzibie Muzeum przy al. W. Korfantego 3, 40005 Katowice oraz
wyładunek w siedzibie Muzeum przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice dzieł sztuki oraz elementów
wyposażenia, b. przenoszenie dzieł sztuki oraz elementów wyposażenia w obrębie obu wymienionych
budynków będących siedzibami (dotychczasową i nową) Muzeum Śląskiego w Katowicach. 2. ścisłą
współpracę oraz bezpośredni kontakt ze wskazanym przedstawicielem zamawiającego w zakresie
koordynacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
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Adresy właściwe dla wykonywania usługi przez wykonawcę to: a. Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3, 40
005 Katowice b. Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice Usługi tragarskie wykonawca
będzie każdorazowo wykonywał na podstawie odrębnych, pisemnych zleceń zamawiającego,
przekazywanych na nr faxu bądź email wykonawcy wskazane w umowie. Maksymalny czas świadczenia
usług tragarskich to 500 godzin. Wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie
w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. w dni robocze w godzinach od 0800 do 1600.
Zamawiający informuje, że wykonywanie usług nie będzie odbywać się codziennie w pełnym wymiarze ośmiu
godzin i w sposób nieprzerwany. Zlecanie wykonywania usług odbywać się będzie według faktycznych
potrzeb zamawiającego, co oznacza, że zlecanie do wykonywania usług nie będzie codziennie a
wykonywanie pojedynczych zleceń może obejmować mniej niż 8 godzin w ciągu dnia. Zamawiający
informuje, że wskazane 500 godzin świadczenia usług to maksymalny czas świadczenia usług i zastrzega, że
może nie wykorzystać maksymalnej ilości godzin świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, a
wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem zamawiającego. Ostateczna
ilość godzin świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia będzie wynikała z faktycznych potrzeb
zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonawca musi
świadczyć zgodnie z przepisami 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240), 2. Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu
przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008 nr 91 poz. 569), oraz 3. Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996
r. o muzeach (Dz. U. z 1995 nr 5, poz. 24 ze zmianami) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie
materiały przekazane wykonawcy przez zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia, a także wytworzone w wyniku jego wykonywania (pisemne, graficzne, zapisane w formie
elektronicznej i w inny sposób) będą poufne i nie będą mogły być bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiającego udostępnione osobom trzecim ani ujawniane w inny sposób. Wykonawca będzie odpowiadał
za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu
przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić zamawiającemu wszelkie materiały
otrzymane od zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezwłocznie po
otrzymaniu takiego żądania. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, jego uchylenie
może być dokonane wyłącznie przez zamawiającego w formie pisemnej. Wykonawca, któreg oferta zostanie
wybrana do wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia będzie miał obowiązek dostarczenia
zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa),
obejmującej szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wykonawca ma
obowiązek posiadać polisę na cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. W szczególności polisa
powinna obejmować szkody powstałe podczas transportu fizycznego, przenoszenia, załadunku i wyładunku
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mienia, w tym także mienia o charakterze muzealnym, zabytkowym, artystycznym. Jeśli Wykonawca
korzysta z podwykonawców wtedy każdy z podwykonawców będzie zobowiązany posiadać taki sam rodzaj
polisy ubezpieczeniowej jak wykonawca. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 1.000.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia. Umowa ubezpieczenia może zawierać franszyzy/udziały własne (wyłącznie w
odniesieniu do szkód rzeczowych) na warunkach dostępnych rynkowo, z zastrzeżeniem, że nie powinny być
wyższe niż 5.000, 00 zł a w przypadku franszyz określonych procentowo nie powinny być wyższe niż 10%
wartości szkody. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy/udziały własne) w
zawartych przez wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody wyrządzone
zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za
własne działania i zaniechania..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.11.20.007.
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: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda 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 ustanawia warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: zespołu
czterech tragarzy do przenoszenia rzeczy wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia poprzez wykazanie posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej, 100.000,00 zł.
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.4.4) 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;

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  99
2  Dyspozycyjność zespołu czterech tragarzy  1
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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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 Pzp za
zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
a. zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy
b. zmiany terminu Umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności,
których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ślaskie w
Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015
godzina 14:45, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny,
sekretariat III piętro.
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
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