
Dz.U./S S141
26/07/2017
290265-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

26/07/2017 S141
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290265-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi ochrony eksponatów
2017/S 141-290265

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
387191300000
ul. Kanonicza 25
Kraków
31-002
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Giza
Tel.:  +48 124286033
E-mail: zp@upjp2.edu.pl 
Faks:  +48 124286033
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.upjp2.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.upjp2.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
387191300000
ul. Bernardyńska 3
Kraków
31-069
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Giza
Tel.:  +48 124286033
E-mail: zp@upjp2.edu.pl 
Faks:  +48 124286033
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.upjp2.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zp@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl
mailto:zp@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowej konserwacji tkanin obiciowych z Kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
wraz z konserwacją szat liturgicznych.

II.1.2) Główny kod CPV
92521220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Zakup materiałów konserwatorskich;
2) Przygotowanie obiektów do konserwacji;
3) Przygotowanie obiektów do prania i odczyszczenie na mokro;
4) Kompleksową konserwację tkanin obiciowych ze ścian kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły
Katedralnej na Wawelu ok. XVII w. wraz z opisowym przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną
rejestracją;
5) Montaż tkanin i instalacja obicia na ścianach kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na
Wawelu;
6) Kompleksową konserwację kapy koronacyjnej ok. XVII wiek wraz z opisowym przebiegiem prac
konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
7) Kompleksową konserwację zachowawczą dwóch ornatów określanych jako dar Anny Jagiellonki ok. poł. XVI
w. wraz z opisowym przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
8) Kompleksową konserwację zachowawczą ornatu fundacji bpa Gamrata ok. XV w. wraz z opisowym
przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowa konserwacja tkanin obiciowych ze ścian kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
na Wawelu ok. XVII w.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92521220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część nr I zamówienia – Kompleksowa konserwacja tkanin obiciowych ze ścian kapitularza Archiwum
Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu ok. XVII w., obejmująca w szczególności:
1) Przygotowanie obiektów do konserwacji;
2) Zakup materiałów konserwatorskich;
3) Odczyszczenie na mokro wraz przygotowaniem wszystkich brytów jedwabnej tkaniny obiciowej do prania;
4) Konserwację właściwa wraz z opisowym przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
5) Montaż tkanin w drewnianej boazerii;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik A1 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w ramach części I ma prawo zrezygnować z realizacji IV Etapu. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje
Wykonawca dokona montażu obiektów z 3 Etapów.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.02-12-0044/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt pn.: Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły
Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej
ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych realizowany w ramach RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konserwacja szat liturgicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92521220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Konserwacja szat liturgicznych, obejmująca w szczególności;
1) Kompleksową konserwację kapy koronacyjnej ok. XVII wiek wraz z opisowym przebiegiem prac
konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
2) Kompleksową konserwację zachowawczą dwóch ornatów określanych jako dar Anny Jagiellonki ok. poł. XVI
w. wraz z opisowym przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
3) Kompleksową konserwację zachowawczą ornatu fundacji bpa Gamrata k. XV w. wraz z opisowym
przebiegiem prac konserwatorskich i ich fotograficzną rejestracją;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera załącznik A2 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z realizacji IV Etapu. Prace w części II zaplanowane na
2020 r. jako etap IV będą musiały być wykonane w 2019 r.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.02-12-0044/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt pn.: Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły
Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej
ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych realizowany w ramach RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Konserwacja zostanie wykonana z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały muszą odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w konserwacji obiektów zabytkowych.
Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy pracownię (w tym zwolniony będzie z ponoszenia kosztów
mediów) wraz z niezbędnym wyposażeniem na okres realizacji zamówienia przewidziany w harmonogramie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów podlegających konserwacji (od
dnia przekazania obiektów Wykonawcy w celu wykonania niniejszej umowy do dnia dokonania ich odbioru
przez Zamawiającego). Szczegółowe zasady dotyczące sposobu realizacji zamówienia, w tym wymagań
jakościowych, co do sposobu transportu i przechowywania dzieł podlegających konserwacji, warunki dotyczące
rozliczenia Stron oraz płatności, zasady kontroli jakości i postępu prac, odpowiedzialność Wykonawcy, a także
zasad i warunków zmiany Umowy wskazuje pkt III.6 SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069
Kraków, pokój nr 100.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000 PLN – dotyczy Części I., 4 000 PLN – dotyczy
Części II. Szczegółowo warunki, sposób wniesienia, zwrotu albo utraty wadium opisuje pkt VIII SIWZ. 1. Przed
podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej określonej w ofercie, szczegółowo warunki, sposób
wniesienia, zwrotu zabezpieczenia opisuje pkt VIII SIWZ oraz postanowienia wzoru Umowy. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I i II stosowane będą następujące kryteria: Cena: 40 % oraz
doświadczenie zespołu: 60 %, szczegółowe zasady oceny ofert zawiera pkt XIII SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty i oświadczenia wymagane na ich potwierdzenie wskazuje pkt
V oraz pkt VI SIWZ. Zamawiający fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazane art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8
ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odowławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z
późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odowławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl/kio

