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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92269-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Pomoce naukowe
2020/S 039-092269
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 246-605351)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 9552447181
Adres pocztowy: ul. T. Wendy 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-655
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sara Maćkowiak
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
Tel.: +48 511935934
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumnauki.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

II.1.2)

Główny kod CPV
39162000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej
wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 246-605351
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych poniżej
warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada doświadczenie w realizacji dostaw podobnych, tj.:
1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z
dostawą i montażem wystawy interaktywnej popularyzującej naukę, z których każda spełnia jednocześnie 3
wymagania: minimum 90 stanowisk interaktywnych (eksponatów) i powierzchnia ekspozycji nie mniejsza, niż
2

1000 m oraz średnia wartość eksponatu nie mniejsza niż 60 000 PLN netto.
Przez stanowisko interaktywne (eksponat) rozumie się urządzenie edukacyjne (mechaniczne, wodne,
elektroniczne, multimedialne lub o mieszanym charakterze), przy pomocy którego zwiedzający samodzielnie
przeprowadza doświadczenie prezentujące wybrane zjawisko z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych,
technicznych, medycznych, społecznych lub humanistycznych. Wystawa interaktywna musi składać się z
eksponatów o różnorodnym charakterze – wystawa składająca się w całości z eksponatów jednego rodzaju (np.
wyłącznie multimedialnych lub wyłącznie mechanicznych) nie będzie zaliczona jako adekwatne doświadczenie
Wykonawcy. W wystawach wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,
eksponaty jednego rodzaju mogą stanowić maksymalnie 80 procent.
2) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dostawy w ramach której Wykonawca zaprojektował,
wykonał dostarczył i zamontował wystawę, w skład której wchodziły stanowiska interaktywne (eksponaty) oraz
obiekty autentyczne (artefakty lub obiekty przyrodnicze). Wystawa musi spełniać jednocześnie wymagania:
minimum 40 stanowisk interaktywnych i obiektów autentycznych, w tym minimum 5 stanowisk interaktywnych i
minimum 10 obiektów autentycznych. Stanowiska zawierające drobne obiekty autentyczne jak monety, okruchy
skalne, etykiety i opakowania historyczne po produktach oraz wszelkie podobne gabarytowo przedmioty
umieszczone we wspólnej gablocie, będą traktowane jako jeden obiekt autentyczny.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji
zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
B1) Kierownik projektu
Posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektem tworzenia wystawy interaktywnej składającej się z co
najmniej 90 stanowisk interaktywnych, o wartości co najmniej 12 000 000 PLN netto, która została wykonana w
terminie i odebrana bez zastrzeżeń.
B2) Główny projektant
Posiadający doświadczenie w projektowaniu wystawy (eksponatów, scenografii i układu przestrzennego
ekspozycji) wystawy interaktywnej składającej się z co najmniej 90 stanowisk interaktywnych i o powierzchni co
najmniej 1000 m2.
B3) Projektant konstruktor mechanizmów
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Posiadający doświadczenie w tworzeniu co najmniej 2 wystaw składających się z minimum 40 stanowisk
interaktywnych każda.
Szczegółowo warunek udziału w postępowaniu określony jest w SIWZ z uwagi na limit ilości znaków w
ogłoszeniu o zamówieniu
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych poniżej
warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada doświadczenie w realizacji dostaw podobnych, tj.:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat
przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług, w tym co najmniej 1 usługi polegającej na
zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z dostawą i montażem wystawy interaktywnej popularyzującej naukę oraz co
najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu wraz z dostawą i montażem wystawy interaktywnej popularyzującej
naukę, przy czym obie wymagane usługi muszą musi spełniać jednocześnie 3 wymagania: minimum 90
2

stanowisk interaktywnych (eksponatów) i powierzchnia ekspozycji nie mniejsza niż 1 000 m oraz średnia
wartość eksponatu nie mniejsza niż 60 000 PLN netto. Przez stanowisko interaktywne (eksponat) rozumie się
urządzenie edukacyjne (mechaniczne, wodne, elektroniczne, multimedialne lub o mieszanym charakterze),
przy pomocy którego zwiedzający samodzielnie przeprowadza doświadczenie prezentujące wybrane zjawisko z
zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, społecznych lub humanistycznych. Wystawa
interaktywna musi składać się z eksponatów o różnorodnym charakterze – wystawa składająca się w całości
z eksponatów jednego rodzaju (np. wyłącznie multimedialnych lub wyłącznie mechanicznych) nie będzie
zaliczona jako adekwatne doświadczenie wykonawcy. W wystawach wskazanych na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu, eksponaty jednego rodzaju mogą stanowić maksymalnie 80 procent.
2) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dostawy, w ramach której Wykonawca zaprojektował, wykonał,
dostarczył i zamontował wystawę, w skład której wchodziły stanowiska interaktywne (eksponaty) oraz obiekty
autentyczne (artefakty lub obiekty przyrodnicze). Wystawa musi spełniać jednocześnie wymagania: minimum
40 stanowisk interaktywnych i obiektów autentycznych, w tym minimum 5 stanowisk interaktywnych i minimum
10 obiektów autentycznych. Stanowiska zawierające drobne obiekty autentyczne jak monety, okruchy skalne,
etykiety i opakowania historyczne po produktach oraz wszelkie podobne gabarytowo przedmioty umieszczone
we wspólnej gablocie, będą traktowane jako jeden obiekt autentyczny;
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji
zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
B1) kierownik projektu, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektem tworzenia wystawy interaktywnej
składającej się z co najmniej 90 stanowisk interaktywnych, o wartości co najmniej 12 000 000 PLN netto, która
została wykonana w terminie i odebrana bez zastrzeżeń;
B2) główny projektant, posiadający doświadczenie w projektowaniu wystawy (eksponatów, scenografii i układu
przestrzennego ekspozycji) wystawy interaktywnej składającej się z co najmniej 90 stanowisk interaktywnych i o
2

powierzchni co najmniej 1 000 m ;
B3) projektant konstruktor mechanizmów, posiadający doświadczenie w tworzeniu co najmniej 2 wystaw
składających się z minimum 40 stanowisk interaktywnych każda.
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Szczegółowo warunek udziału w postępowaniu określony jest w SIWZ z uwagi na limit ilości znaków w
ogłoszeniu o zamówieniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/04/2020
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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