Gdańsk: Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 92075 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
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 Narodowe w Gdańsku , ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk,
woj. pomorskie, tel. 058 301 70 61, faks (058) 301 11 25.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.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: Ubezpieczenie dzieł sztuki
podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum Narodowego w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 18
dzieł sztuki od wszystkich ryzyk podczas transportu krajowego Użyczający - Gdańsk Użyczający o łącznej sumie ubezpieczenia zł. 53.830.080,- (słownie pięćdziesiąt trzy miliony
osiemset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt 00/100) i ubezpieczenie 50 dzieł sztuki /
muzealiów od wszystkich ryzyk podczas transportu międzynarodowego na trasie Rzym Gdańsk - Rzym i wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku o łącznej sumie ubezpieczenia
EURO 13.031.400 (trzynaście milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta 00/100). Czas
trwania, w zależności od tego co nastąpi później, od dnia podpisania umowy lub od 4.07.2016
do 18.11.2016. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-6.

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:
18.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 Posiadający uprawnienie do wykonywania określonej działalności, to znaczy
prowadzący działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr. 124, poz. 1151
)co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie
zapewnić bieżącą obsługę umowy, szybką reakcję, nie dłużej niż 48 godzin, w
przypadku powstania szkody lub otrzymania roszczenia, zapewnią ich sprawna
likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym - co najmniej
jeden likwidator szkód majątkowych Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna

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:



potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



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;

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;

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: 6.
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 warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 6 wykonawców - do składania ofert
zamawiający zaprosi tych sześciu (6) wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu bezwzględnie obowiązujące, oraz uzyskają największą ilość punktów zgodnie z
poniżej wskazanym sposobem przyznawania punktów: punkty będą przyznawane: Za każde
ubezpieczenie dzieł sztuki o składce ubezpieczeniowej powyżej zł. 10.000,- dokonane w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu - wykonawca otrzyma 1 punkt.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 99
2 - Termin płatności - 1

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
Przewiduje się zmiany istotnych postanowień umowy w następującym zakresie: - zmiany
danych podmiotowych Wykonawcy, -zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z
nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. -w
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności: -zmiana terminu wykonania
przedmiotu zamówienia; -w zakresie wynagrodzenia, wg. zasady p.a. i p.r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Toruńska 1 pok. 108 80-822 Gdańsk , po wyłonieniu
Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.06.2016 godzina 12:45, miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul.Toruńska 1,
pok. 108. 80-822 Gdańsk,.

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

