
Warszawa: Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w 

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, polegającej na 

zmianie sposobu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazowy. 

Numer ogłoszenia: 351410 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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 Historii Żydów Polskich , ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.polin.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: Wykonanie przebudowy wybranych 

pomieszczeń w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, polegającej na zmianie sposobu ich 

gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazowy.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Wykonanie przebudowy 

wybranych pomieszczeń w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie dla potrzeb 

przystosowania ich do gaszenia gazem na podstawie wykonanego Wielobranżowego Projektu 

Wykonawczego. Zakres zmian obejmuje usunięcie w niżej wymienionych pomieszczeniach 

istniejącej ochrony pomieszczeń za pomocą instalacji tryskaczowej i wprowadzenie na jej miejsce 

ochrony systemem gaszenia gazem zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego 

wielobranżowym Projektem Wykonawczym Gaszenia Gazem Wybranych Pomieszczeń MHZP oraz 

dokumentami wyszczególnionymi w załączniku do ogłoszenia - ogłoszenie o przetargu 

ograniczonym.. 



II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2. 

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: Okres w miesiącach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca dopuszczony do udziału w 

postępowaniu zobowiązany będzie wnieść wadium. 2. Kwota wymaganego wadium wynosi 100 

000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 3. Szczegółowe informacje nt. wadium zawarte będą w 

SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

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 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) nie mniej niż 10 prac 

instalacyjnych w zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o wartości nie mniejszej niż 

200 000 PLN (netto) każda; b) nie mniej niż 3 roboty budowlano instalacyjne o wartości 

nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (netto) każda 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: 

narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem konieczności rozbudowy i modernizacji 

istniejących w budynku zamawiającego następujących systemów: - System sygnalizacji 

pożaru BOSCH - Instalacja SUG Tryskacze zgodnie z normą VdS - BMS TAC Vista - 

Schneider - DSO BOSCH - dźwiękowy system ostrzegawczy - System wizualizacji 

pożarowej KOMPLEX - CCTV BOSCH - system telewizji dozorowej - SKD BOSCH - 

system kontroli dostępu Dodatkowo ograniczeniem wyboru rozwiązań jest sama Decyzja 

Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odnosi się tylko i wyłącznie do konkretnych 

rozwiązań technicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: - 

kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) posiadają ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i 

mieniu na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 

00/100) b) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do 

zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN (słownie: 

cztery miliony złotych). 

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: 



 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 



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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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) 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 



realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. Zamawiający wymagał będzie od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Szczegółowe informacje nt. 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte będą w SIWZ, która zostanie przekazana 

Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5. 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania 

ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie 

większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 

. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i 

spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich 

Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert. 2. Jeżeli liczba 

Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 

Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą ocenę 

przyznaną zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 poniżej. 3. Do składania ofert Zamawiający 

zaprosi wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, przy czym punkty te zostaną 

przyznane za roboty ujęte w Wykazie wykonanych robót, przedstawionym przez Wykonawcę, 

spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu i których realizacja została 

udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Punkty 

zostaną przyznane w następujący sposób: 1) za każdą robotę (powyżej 10), polegającą pracach 

instalacyjnych w zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł 

netto, Wykonawca otrzyma 1 pkt; łącznie jednak nie więcej niż 10 pkt.; 4. W przypadku, gdy dwóch 

lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna 

wartość wykonanych zamówień ujętych w Wykazie wykonanych robót; wśród tych Wykonawców, 

którzy otrzymali tą samą liczbę punktów, wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i 

przedstawił w Wykazie wykonanych robót roboty o największej łącznej wartości, a kolejne niższe 



lokaty zajmą Wykonawcy, którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe łącznie 

kwoty (uszeregowane malejąco). 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - Termin realizacji - 4 etapy łącznie - 20 

 3 - Długość okresu gwarancji - 10 

 4 - d) Roczny koszt wykonywania w okresie gwarancyjnym wszystkich wymaganych warunkami 

technicznymi czynności serwisowych i przeglądów instalacji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.polin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie 

przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 

Warszawa (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 

 


