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Wrocław: Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji 

Muzeum Współczesnego Wrocław 

Numer ogłoszenia: 3267 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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 Współczesne Wrocław , pl. Strzegomski 2a, 53-681 

Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 356 42 50, faks 71 356 42 54. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwspolczesne.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy części 

ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja budynku 

użyteczności publicznej - schronu Muzeum Współczesnego Wrocław, położonego przy Placu 

Strzegomskim 2 we Wrocławiu, na działce nr 7 AM 12, obręb Stare Miasto.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

http://www.muzeumwspolczesne.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3, 45.11.00.00-1, 45.22.32.10-1, 

45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.41-4, 45.42.00.00-7, 45.26.25.12-3, 45.26.23.21-7, 

45.44.21.00-8, 45.44.22.00-9, 45.26.25.12-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.60-3, 45.45.00.00-6, 

45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.56.00-4, 45.31.43.20-0, 45.31.40.00-1. 

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: 

15.03.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości:6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w 

następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowy lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w 

formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. 

Winna ona zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma 

być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 

5)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: 

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą 

kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie, zawierające oświadczenie, że:(nazwa 

Wykonawcy) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z 

późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw lub w przypadku kiedy nie wywiązał się z zobowiązań 

wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy: a)odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), c)zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek Zamawiającego: Muzeum Współczesne Wrocław, nazwa banku: PKO BP SA, 

numer konta: 69 1020 5226 0000 6002 0416 3143. z adnotacją:Wpłata wadium - zamówienie 

Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum 

Współczesnego Wrocław W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie 



wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert 

znajduje się na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie 

niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z 

ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 6.Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 7.Wykonawca 

zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu 

składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 8.Zamawiający 

zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający 

zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ lub pełnomocnictw, chyba, że 

udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14.Zamawiający zatrzyma 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

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 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy oraz spełniają warunki 

określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie 

spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 3 do 



SIWZ. Ocena (weryfikacja) spełnienia przez Wykonawcę przedstawionego 

powyżej warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganego oświadczenia wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzema robotami 

budowlanymi, z których każda robota budowlana polega na kompleksowym 

wielobranżowym tzn. z udziałem branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej - remoncie i/lub przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, 

o powierzchni remontowanej i/lub przebudowanej nie mniejszej niż 900 m2. 

Łączna wartość roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN 

brutto. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie dokonana na 

podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale VI 

SIWZ tj. - wykazu robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz 

dowodów wskazujących, że zamówienia wskazane zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej 

niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z 

dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. wystania do BZP ogłoszenia o 

zamówieniu, jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a)Kierownik budowy- 1 osoba posiadająca łącznie: -aktualne uprawnienia bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, w oparciu o art. 12a oraz inne przepisy ustawy dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie 

z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 

394). -co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy, -co najmniej 

2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. 



w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do 

kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 

powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma 

poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 

2 lata. b)kierownik robót w branży elektrycznej - min. 1 osoba posiadająca 

łącznie: -wykształcenie techniczne, -aktualne uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

- do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w oparciu o art. 12a oraz 

inne przepisy ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). -co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i 

elektroenergetycznych. c)kierownik robót w branży sanitarnej - min 1 osoba 

posiadająca łącznie: -wykształcenie techniczne, -aktualne uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w oparciu o art. 12a oraz 

inne przepisy ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394); -co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie 

dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w 

Dziale VI SIWZ tj. - wykazu osób (załącznik nr 7 do SIWZ) i oświadczenia 

(załącznik nr 8 SIWZ) wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena (weryfikacja) spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie 

dokonana na podstawie wymaganych dokumentów, opisanych w Dziale VI 

SIWZ wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

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 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Długość gwarancji na roboty budowlane - 20 

IV.2.2)  



  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.muzeumwspolczesne.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl. 

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

ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 

2a 53-681 Wrocław. 

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 

 
 


