
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . Waloryzacja
części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357080620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-002

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mak@ma.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ma.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . Waloryzacja
części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6043086e-59ae-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00309913/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 13:18
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006312/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi projektowe (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa
kulturowego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ma.krakow.pl/muzeum/ogloszenia/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy
użyciu ePUAP za pośrednictwem formularzy udostępnionych przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularz do komunikacji” lub za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail: marek.golonka@ma.krakow.pl). Korespondencja przesłana za pomocą
„Formularza do komunikacji” nie może być zaszyfrowana.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” do których przekierowuje go
miniPortal. Uwaga! Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu, który następnie przekieruje automatycznie na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją niniejszego postępowania,
Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuje Pana/Panią , że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002
Kraków, ul. Senacka;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie jest Pan Dawid
Kaszuba, kontakt: biuro@rodostar.pl *;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn.: Waloryzacja części gmachu głównego
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych
wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej, nr sprawy: DA-271-2/21 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy i projektu;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA-271-2/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w
Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem
windy i klatki schodowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegały na wykonaniu usług podobnych w stosunku do
tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze
umowy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym
w dokumentacji niniejszego postępowania, a ich zakres nie przekroczy 100% szacowanej wartości
zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60% 
Doświadczenie ogólne Głównego Projektanta (D1) – waga kryterium 20 %
Doświadczenie Głównego Projektanta w zakresie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków (D2) – waga kryterium 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie ogólne Głównego Projektanta (D1)

4.3.6.) Waga: 20
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Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta w zakresie budynków wpisanych do
rejestru zabytków lub ewidencji zabytków (D2)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał należycie dwa zamówienia tj.
umowy, z których każde zawierało w swoim zakresie wykonanie dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, z
zastrzeżeniem, że 
� co najmniej jedno z tych zamówień dotyczyło przebudowy lub rozbudowy lub remontu
budynku o powierzchni co najmniej 700 m2, 
� co najmniej jedno z tych zamówień dotyczyło budynku wpisanego do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków, 
� o łącznej wartości zamówień co najmniej 500 000 zł brutto,
� z których każda dokumentacja projektowa uzyskała pozwolenie na budowę.
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
� jedną osobą pełniącą funkcje Głównego Projektanta, która będzie wykonywała prawa i
obowiązki projektanta, o których mowa w art. 20 i 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 zwanej dalej Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co
najmniej dwie dokumentacje projektowe:
 z których każda zawierała w sobie co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 z których co najmniej jedna dotyczyła przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku o
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powierzchni co najmniej 700 m2, 
 z których co najmniej jedna dotyczyła budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji
zabytków,
 z których każda dokumentacja projektowa uzyskała pozwolenie na budowę

� jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co
najmniej jeden projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno – budowlanej dla budynku o
powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2,
� jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, która w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt
wykonawczy w branży elektrycznej dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2,
� jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonała co najmniej jeden projekt wykonawczy w branży sanitarnej dla budynku o powierzchni
użytkowej co najmniej 700 m2,
� jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wpisaną
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt wykonawczy w branży
teletechnicznej dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 700m2,
� jedną osobą pełniąca funkcję specjalisty ds. zabezpieczeń – posiadającą wiedzę z zakresu
zabezpieczenia obiektów muzealnych, w tym zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(Dz. U. 2014 poz. 1240) oraz doświadczenie przy opracowaniu/projektowaniu co najmniej
jednego systemu zabezpieczeń dla zbiorów muzealnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji (nie więcej niż dwóch) przez jedną osobę w
przypadku posiadania przez nią odpowiednich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia.

UWAGA:
Pod pojęciem „zamówienia” Zamawiający rozumie umowę.
W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż
polski złoty, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na polski złoty, przy czym przeliczenie
nastąpi na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej stanowiącej wartość
umowy, określonego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu. 
Przez rejestr zabytków lub ewidencję zabytków należy rozumieć rejestr lub ewidencję zabytków,
o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2021, poz. 710). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące
zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
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samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy
z Wykonawców (wg załącznika nr 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (wg
załącznika 9 do SWZ), z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy w sytuacji:
1) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji
poszczególnych Etapów ze względu na: 
a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę ,
b) zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego (zarówno jego rozpoczęcie jak i
zakończenie) na potrzeby którego opracowywany jest Przedmiot niniejszej Umowy,
skutkującego zmianą terminu realizacji niniejszej Umowy, 
c) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie niezbędne dla prawidłowej
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, a którego realizacji nie można było przewidzieć na
etapie składania oferty, wówczas termin realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy określony w
Umowie pierwotnej zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizację i odbiór zamówienia
dodatkowego określonego w umowie o udzielenie zamówienia dodatkowego, 
d) ograniczenie zakresu robót Zadania Inwestycyjnego, na potrzeby którego opracowywany jest
Przedmiot niniejszej Umowy, wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z
innych przyczyn (organizacyjnych i technicznych) leżących po stronie Zamawiającego, 
e) następstwa zdarzeń związanych z realizacją innych umów zawartych przez Zamawiającego
mających bezpośredni wpływ na terminy wykonywania niniejszej Umowy, w tym umowy o
dofinansowanie zadania w ramach którego wykonywany jest Przedmiot Umowy lub będących
następstwem decyzji właściwych organów administracji publicznej lub wynikających z

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00309913/01 z dnia 2021-12-10

2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. przedmiotowej Umowy lub
procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. Zadania Inwestycyjnego lub będących
następstwem sytuacji epidemicznej w Polsce.
2) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu Umowy, a jeżeli zmiany te spowodują konieczność
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, że zmiana zakresu Umowy nie może wykraczać poza określenie Przedmiotu
Umowy i nie może być większa niż 20% wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1
Umowy - ze względu na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji
zmian, która w razie przyjęcia: przyspieszy ukończenie realizacji Umowy lub obniży koszt
ponoszony przez Zamawiającego na jej wykonanie lub poprawi sprawność lub zwiększy wartość
ukończonego rezultatu Umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego,
3) Uzasadnionej przyczynami technicznymi lub funkcjonalnymi lub użytkowymi lub związanymi z
ograniczeniami dot. wpisu budynku do rejestru zabytków (w tym wynikających z zaleceń lub
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w
obszarze wymagań funkcjonalnych lub związanych z wymaganiami dot. rozwiązań projektowych
uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami,
jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub jego modyfikacja lub zastąpienie jej innym,
spowoduje zoptymalizowanie dopasowania Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, w
tym z racji optymalizacji finansowej lub zwiększenia dostępności projektowanych pomieszczeń
dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich
zmian polegających w szczególności na modyfikacji wymagań zawartych w szczególności w zał.
nr 1 do Umowy lub zmianie sposobu ich realizacji,
4) Wystąpienia koniczności zmiany zakresu Umowy dotyczących wymagań co do rozwiązań
projektowych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi
potrzebami a wynikających ze zmian koncepcyjnych 
Pozostałe zmiany są w istotnych postanowieniach umowy - zał. nr 4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający organizuje wizję lokalną w dniu 16.12.2021 r. o godz. 11:00. Zbiórka przy portierni
od ul. Senackiej.
3. Realizacja zadania pn.: „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w
Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem
windy i klatki schodowej” możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.1 Rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz
udostępnianie dziedzictwa kulturowego. W przypadku unieważnienia postępowania z powodu
nie przyznania środków finansowych na realizację zadania, Wykonawcom nie przysługuje
roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i projektu; 6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)	posiada Pani/Pan: a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)	nie przysługuje Pani/Panu: a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: DA-271-2/21
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegały na wykonaniu usług podobnych w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, a ich zakres nie przekroczy 100% szacowanej wartości zamówienia podstawowego
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60%  Doświadczenie ogólne Głównego Projektanta (D1) – waga kryterium 20 % Doświadczenie Głównego Projektanta w zakresie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków (D2) – waga kryterium 20 %
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie ogólne Głównego Projektanta (D1)
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta w zakresie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków (D2)
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda: a)	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; b)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  c)	oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a)	wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ, b)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-22 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-22 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


