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Ogłoszenie
Numer

Id

2022-31773-86733

86733

Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-0096/17 - Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na
potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Tytuł

Dostawa i montaż profesjonalnych urządzeń pomiarowych
i kontrolnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu
Przemysłowego
Warunki zmiany umowy
1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych
w Umowie, jeżeli siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w ich wypełnieniu. Siłą wyższą w rozumieniu
Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, których nie dało się przewidzieć przed
podpisaniem Umowy, w szczególności: strajki, zamieszki, wojna, powódź, huragan, epidemia, pandemia.
2.

Strona może powołać się na okoliczności wskazane w ust. 1 Umowy tylko wtedy, gdy poinformuje ona

o tym pisemnie drugą Stronę w terminie trzech dni roboczych od powstania tych okoliczności.
3.

Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 Umowy musi zostać udowodnione przez Stronę, która się

na nie powołuje, chyba ze stanowi fakt powszechnie znany.
4.

Jeżeli działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres powyżej 3 miesięcy, Strony mają możliwość

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5.

Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej, "COVID-19" na należyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
6. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
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3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. 374 ze zm.);
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania
umowy;
7.

Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy.
8.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia

ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w otrzymanych oświadczeniach i dokumentach na należyte jej wykonanie.
Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
9.

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub

wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w
szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
2) zmianę sposobu wykonywania usług,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy.
10.

Strona umowy w stanowisku, o którym mowa w ust. 8, przedstawia wpływ okoliczności związanych

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy oraz wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
11.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia
publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę Umowy, w szczególności mogą zmienić termin
wykonania Umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie Umowy lub jej części, zmienić sposób
wykonywania Umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-12
1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_ZESTAW 1_12.01.2022
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2. Rysunek INSTALACJE LAN, 230V _hala główna
3. Rysunek: Przekrój boczny budynku hali Muzeum COP
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2022-01-04
1. Zapytanie ofertowe z edytowalnym załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, PROJEKT UMOWY,
OŚWIADCZENIA, RODO
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-01-04
1. Zapytanie ofertowe nr sprawy MR–AG–ZO–312–1/22

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2022-01-04

2022-01-12

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2022-01-17 12:00:00

2022-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652092529

Osoby do kontaktu
Marcin Młynarski
tel.: 15 844 85 56
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
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Dostawa montaż urządzeń pomiarowych/kontrolnych Muzeum
COP
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż profesjonalnych urządzeń pomiarowych i
kontrolnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, zlokalizowanego w Stalowej
Woli przy ul. Hutniczej 17, zgodnie z poniższym zakresem:
Profesjonalne urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności w Muzeum (łącznie 22 szt.)
a) do gablot – bez wyświetlaczy, WIFI – 6 szt.
b) do przestrzeni wystawienniczych – mogą być z wyświetlaczem (niekoniecznie), LAN lub WIFI –
12 szt.
c) czujki do magazynów z wyświetlaczami, 2 LAN i 2 WIFI – 4 szt.
d) Luksomierz – 2 szt.
Szczegółowy opis wymagań i parametrów, które muszą spełniać urządzenia do pomiaru
temperatury i wilgotności oraz luksmierze zawiera specyﬁkacja zapytania ofertowego o nr sprawy
MR-AG-ZO-312-1/22.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: do 20 dni od dnia
podpisania umowy.
Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Okres gwarancji
min. 24 miesiące

Kody CPV
38400000-9 Przyrządy do badania właściwości ﬁzycznych
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38410000-2 Przyrządy pomiarowe
38412000-6 Termometry
38414000-0 Higrometry

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

podkarpackie

Powiat

Gmina

stalowowolski

Stalowa Wola

Miejscowość
Stalowa Wola

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej
2 dostawy urządzeń pomiarowych do instytucji przechowujących eksponaty/ zabytki/ dokumenty/
archiwalia, w tym co najmniej jedna o wartości urządzeń pomiarowych minimum 10.000,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy zł).
Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub innymi
dokumentami poświadczającymi należyte wykonania zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwaliﬁkacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
W celu uniknięcia konﬂiktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Pośredniczącą,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do
reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie
oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyﬁkacji zapytania ofertowego oraz
projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w
wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
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określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
CENA - 70%

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Okres gwarancji jakości - 30%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2022-01-12 - data opublikowania
-> 2022-01-17 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

