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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 016289146
Adres pocztowy: ul. Długa 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-241
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@pma.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.pma.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b9c1791-747c-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b9c1791-747c-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Numer referencyjny: DK/7/2022

II.1.2) Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienie jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji wystawy stałej wraz z
wyposażeniem, niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej i
przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Państwowym Muzeum Archeologicznym w
Warszawie, zwanego dalej „Zamówieniem docelowym”; uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz,
pozwoleń, zgód, itp., jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędne Zamawiającemu do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia docelowego; współpraca z Zamawiającym na etapie
przygotowania Zamówienia docelowego w zakresie opracowania opisu przedmiotu Zamówienia docelowego; pełnienie,
zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z
późn. zm.), nadzoru autorskiego nad wdrożeniem Dokumentacji w trakcie realizacji Zamówienia docelowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

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: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 5
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
W celu dokonania selekcji Zamawiający stosować będzie następujące kryteria selekcji: 1.Każdy wykonawca otrzyma 1 punkt
za: a) każdą wykonaną w okresie ostatnich 10 lat usługę polegającą na zaprojektowaniu wystawy stałej o charakterze
muzealnym o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2; b) każdą usługę polegającą na zaprojektowaniu wystawy stałej o
charakterze muzealnym o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 w okresie ostatnich 10 lat w której brały udział osoby, które
Wykonawca zgłosił do wykonania zamówienia w celu wykazania spełniający Warunki udziału w postępowaniu. 2. Kolejne
punkty nie będą przyznawane jeśli dotyczą wykonywania tej samej wystawy - ta sama wystawa zgłoszona dla punktu a) i b) 2.
3.Po przyznaniu punktów wykonawcom, utworzona zostanie lista rankingowa. Pięciu wykonawców o największej liczbie
punktów zostanie zaproszonych do dialogu. 4.W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku wykonawców,
które prowadziłoby do zajęcia piątego miejsca na liście rankingowej jednocześnie przez kilku wykonawców, wszyscy
wykonawcy znajdujący się w takiej sytuacji zostaną zaproszeni do dialogu. 5.Nie otrzymanie punktów w kryterium selekcji nie
uniemożliwia Wykonawcy wzięcia udziału w dialogu jeśli znajdzie się on wśród 5 wykonawców o największej liczbie
przyznanych punktów.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcją w postępowaniu jest pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem wystawy na podstawie zleconego Wykonawcy
projektu. Warunkiem zlecenia nadzoru autorskiego będzie udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na wykonanie wystawy
na podstawie projektu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ustalenie terminu realizacji zamówienia będzie przedmiotem dialogu. W ramach umowy wykonawca będzie pełnił nadzór
autorski. Termin pełnienia nadzoru autorskiego powiązany jest z terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu projektu, a ten nie
jest znany i jest uzależniony od przyznania środków finansowych i wyłonienia wykonawcy przedmiotu projektu.

III.1) Warunki udziału
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2) Warunki dotyczące 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

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Dialog konkurencyjny
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2023
Czas lokalny: 12:00

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)

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz opis środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza



Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2022


