
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.muzeum-niepodleglosci.pl, zakładka BIP 

 

Warszawa: Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum 

Niepodległości 

Numer ogłoszenia: 94540 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie , al. Solidarności 62, 00-240 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-niepodleglosci.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja prasy powstania 

warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie konserwacji i restauracji druków, maszynopisów, gazet, kalek i 

innych dokumentów wchodzących w skład kolekcji prasy powstania warszawskiego, w skład 

której wchodzi 1254 numerów prasy, polegającej w szczególności na: 3.1.1. Przeprowadzeniu 

badań pH papierów. 3.1.2. Wykonaniu zabiegów konserwatorskich i restauratorskich wedle 

programu: 1. Sporządzenie fotograficznej i opisowej dokumentacji ukazującej stan zabytku 

przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i restauratorskich 2. Dezynfekcja 3. 

Mechaniczne oczyszczanie dokumentów 4. Stabilizowanie barwnych pieczątek i dopisków 

odręcznych 5. Usunięcie wtórnych, szpecących taśm samoprzylepnych i pozostałości kleju po 

takich taśmach 6. Usunięcie wtórnych elementów ulegających korozji - zszywek metalowych 

i spinaczy biurowych 7. Oczyszczanie chemiczne arkuszy papierowych w kąpielach 8. 

Zabiegi odkwaszania arkuszy papierowych 9. Naprawa mechaniczna uszkodzeń arkuszy 

papierowych, w tym przedarć i pęknięć, uzupełnienie ubytków oraz niwelowanie zagnieceń 

10. Wzmacnianie struktury arkuszy papierowych 11. Niwelowanie deformacji arkuszy 

poprzez prasowanie pod obciążeniem 12. Sporządzenie fotograficznej i opisowej 

dokumentacji ukazującej stan zabytków po zakończeniu prac konserwatorskich i 

restauratorskich 13. Wykonanie opakowań ochronnych z materiałów bezkwasowych, do 



przechowywania obiektów po konserwacji zgodnych z zaleceniami dla zakonserwowanej 

kolekcji. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3. 

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: 

01.12.2014. 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, należycie co najmniej 1 zakończoną realizację 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. konserwację 

dokumentów papierowych 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co należy rozumieć, że 

Wykonawca dysponuje: 1) koordynatorem zespołu - dyplomowanym 

konserwatorem z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu, 

nadzorowaniu i prowadzeniu prac konserwatorskich, który w ciągu ostatnich 

dwóch lat nadzorował prace obejmujące konserwację min. 5.000 kart 

dokumentów XX-wiecznych, w tym druków; 2) zespołem składającym się z 

minimum 3 osób. W tym przynajmniej jedna z nich musi być dyplomowanym 

konserwatorem papieru. Pozostałe muszą być przeszkolone w pracach 

konserwatorskich i mieć udokumentowaną pracę w ciągu ostatnich 3 lat nad 

min. 1.000 kart dokumentów XX-wiecznych; 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 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. 

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; 

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) 

pełnomocnictwa 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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 

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć przed zawarciem umowy, przewiduje możliwość dokonania zmiany 

umowy, w szczególności w razie: 1) konieczności podjęcia działań zmierzających do 

ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, za 

wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi, 2) zmiany terminów określonych w umowie, spowodowane czynnikami 

niezależnymi od Wykonawcy, 3) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, 4) zmiany 

osoby wskazanej w umowie, jako realizatora zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.muzeum-niepodleglosci.pl, zakładka BIP 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 

Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa. 

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

ofert: 28.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Niepodległości w Warszawie al. 

Solidarności 62 00-240 Warszawa sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Program finansowany przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Wspieranie Działań Muzealnych. 

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 

 
 


