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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419566-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie
2018/S 186-419566

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Muzeum Warszawy
5251290392
Rynek Starego Miasta 28
Warszawa
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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumwarszawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów
wystawy
Numer referencyjny: MW/ZP/45/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39150000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –
dostawa i montaż elementów wystawy i przestrzeni uzupełniających udostępnianych zwiedzającym w Muzeum
Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje oświetlenia obiektu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000
39171000
32322000
32321200
32321300
51200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Woli, ulica srebrna 12, Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –
dostawa i montaż elementów wystawy i przestrzeni uzupełniających udostępnianych zwiedzającym w Muzeum
Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje oświetlenia obiektu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/02/2019
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: nie

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:
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Program Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie
5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie”

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania działalności
gospodarczej związanej z dostawą i montażem wyposażenia meblowego o wartości, co najmniej 2 000 000,00
PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości:
Jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika
lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem wyposażenia wnętrz oraz
wyposażenia ekspozycyjnego w przestrzeni muzealnej lub przestrzeni instytucji kultury o wartości 500 000 PLN
każda;
b) wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał:
i. jedną dostawę wraz z montażem w przestrzeni muzealnej lub przestrzeni instytucji kultury lub obiektu
użyteczności publicznej, elementów mobilnych systemów wystawienniczych, złożonych z ekranów szklanych i
pełnych o wartość realizacji nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, oraz
ii. jedną dostawę wraz z montażem elementów indywidualnego (nietypowego) wyposażenia wnętrz, w
przestrzeni muzealnej lub instytucji kultury o wartość realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone istotnych postanowieia umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Dni. Projekt zakłada wyposażenie przestrzeni muzeum w elementy i zabudowy, w dużej części projektowane
jako nietypowe.
Zamawiający z winy wykonawcy odstąpił od umowy na dostosowanie i wyposażenie powierzchni
udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy, co jest okolicznością niemożliwą do
przewidzenia.
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Realizacja zadania, polegającego na wykonaniu i montażu elementów zabudowy ekspozycyjnej oraz
wyposażenia wnętrz, wg indywidualnych projektów- wymaga odpowiedniego czasu realizacji, niezbędnego do
osiągnięcia zakładanej w projekcie jakości i funkcjonalności elementów wyposażenia.
Wykonanie systemów wystawienniczych, łączy się z zamawianiem i oczekiwaniem na realizację elementów
stanowiących składowe całości. W ciągu produkcyjnym realizacji systemów, zamówienie pewnych podzespołów
może nastąpić dopiero po wykonaniu elementów bazowych, co wydłuża znacznie całkowity czas procesu
produkcji. Zabudowy stałe, projektowane w pomieszczeniach kawiarni, holu wejściowego, lo...

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: 11/10/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018


