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Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

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

Muzeum Warszawy
5251290392
Rynek Starego Miasta 28
Warszawa
PL 00-272
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28
Tel.:  +48 2274427
E-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwarszawy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy
Numer referencyjny: MW/ZP/36/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39154000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39171000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy zgodnie
z projektem. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć
elementy indywidulanie wykonane zgodnie z projektem, takie jak gabloty, szafy, witryny oraz oświetlenie,
osprzęt i urządzenia.

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 07/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej
Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w
Warszawie” realizowanego w ram

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 033-071559

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: MW/ZP/36/PN/2018

Nazwa:
„Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia
działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ram

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
17/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
PPU MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8981946263
Sokołowice 103e
Sokołowice
56-400
Polska
Kod NUTS: PL518
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 6 982 710.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Strony zgodnie oświadczają, że łączy je umowa DOP.022.924.2017 z 17 listopada 2017 roku (dalej „Umowa”),
w związku z koniecznością zaniechania części prac oraz wykonaniem prac zamiennych na podstawie
odpowiednio § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 i 6 w związku z § 10 ust. 4 pkt 8) Umowy, strony postanowiły zawrzeć
Aneks.
Strony zgodnie postanawiają na podstawie § 4 ust. 4 zaniechać dostawy i montażu gabloty wiszącej 2GZ.1 w
gabinecie Planów i Map.
W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 10 954,32 złotych netto
(słownie złotych netto: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery, 32/100), co stanowi brutto 13 473,81
złotych (słownie złotych brutto: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy, 81/100).

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:71559-2018:TEXT:PL:HTML
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Mając na uwadze treść § 4 ust. 5 i 6 w związku z § 10 ust. 4 pkt 8) Umowy jak również fakt, iż po dniu zawarcia
Umowy wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę technologii wykonania druku tabliczek identyfikacji
wizualnej określonej w projekcie plastyczno – przestrzennym wystawy głównej Muzeum Warszawy i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, Strony postanowiły zawrzeć Aneks w tym zakresie.
Zmiany we wskazanym powyżej zakresie powodują zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 9 328,00 złotych
netto (słownie złotych netto: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem, 00/100), co stanowi brutto 11 473,44
złotych (słownie złotych brutto: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy, 44/100).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
39154100

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39171000

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy zgodnie
z projektem. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć
elementy indywidulanie wykonane zgodnie z projektem, takie jak gabloty, szafy, witryny oraz oświetlenie,
osprzęt i urządzenia.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 07/05/2018

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 6 980 709.63 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
PPH MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8981946263
Sokołowice 103e
Sokołowice
56-400
Norwegia
Kod NUTS: PL518
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Strony zgodnie oświadczają, że łączy je umowa DOP.022.924.2017 z 17 listopada 2017 roku (dalej „Umowa”),
w związku z koniecznością zaniechania części prac oraz wykonaniem prac zamiennych na podstawie
odpowiednio § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 i 6 w związku z § 10 ust. 4 pkt 8) Umowy, strony postanowiły zawrzeć
Aneks.
Strony zgodnie postanawiają na podstawie § 4 ust. 4 zaniechać dostawy i montażu gabloty wiszącej 2GZ.1 w
gabinecie Planów i Map.
W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 10 954,32 złotych netto
(słownie złotych netto: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery, 32/100), co stanowi brutto 13 473,81
złotych (słownie złotych brutto: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy, 81/100).
Mając na uwadze treść § 4 ust. 5 i 6 w związku z § 10 ust. 4 pkt 8) Umowy jak również fakt, iż po dniu zawarcia
Umowy wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę technologii wykonania druku tabliczek identyfikacji
wizualnej określonej w projekcie plastyczno – przestrzennym wystawy głównej Muzeum Warszawy i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, Strony postanowiły zawrzeć Aneks w tym zakresie.
Zmiany we wskazanym powyżej zakresie powodują zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 9 328,00 złotych
netto (słownie złotych netto: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem, 00/100), co stanowi brutto 11 473,44
złotych (słownie złotych brutto: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy, 44/100).

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
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Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
Projekt architektoniczny Wystawy Głównej przewidywał druk tabliczek M4L (Gabinet Relikwii), M4M (Gabinet
Galanterii Patriotycznej), M1D (Gabinet Opakowań Warszawskich), SCH-HL, M1, M4N, SCH-4N, M4P1, M4P2
(Gabinet Schielów), M4S1, M4S2, M4S3, M4S4, M4S7 (Gabinet Zegarów) na spienionym PCV – analogicznie
do tabliczek wyprodukowanych w I etapie. W toku prac produkcyjnych IWW drugiego etapu, po zapoznaniu się
z drukami próbnymi, uznano za konieczną zmianę materiału wykonania rzeczonych tabliczek na utwardzone
PCV. Zmiana podyktowana jest znacznie większą trwałością wskazanego materiału. Eksploatacja tabliczek
IWW z pierwszego etapu drukowanych na PCV pokazała, że w przypadku tabliczek, do których zwiedzający
mają bezpośredni dostęp, niezbędne jest zwiększenie ich trwałości. Muzeum Warszawy pracując nad wizją
kuratorską Wystawy Głównej, równolegle starało się pozyskać obiekt, który byłby eksponowany w Gabinecie
Planów i Map. Podejmowane rozmowy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 6 982 710.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 6 980 709.63 PLN


