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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy
Numer referencyjny: MW/ZP/36/PN/2017

II.1.2) Główny kod CPV
39154100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy zgodnie z projektem
rozumiana, jako dostawa elementów składających się wystawę główną Muzeum Warszawy wraz z ich
montażem. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć
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elementy indywidulanie wykonane zgodnie z projektem, takie jak gabloty, szafy, witryny oraz oświetlenie,
osprzęt i urządzenia

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
39171000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy zgodnie z projektem
rozumiana, jako dostawa elementów składających się wystawę główną Muzeum Warszawy wraz z ich
montażem. 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.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik numer 1 do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: doświadczenie osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/05/2018
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: POIS.08.01.00-14-0015/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamówienie jest realizowane w ramach 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 ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

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 gablot lub mebli w tym mebli wystawowych o wartości, co najmniej 3 000
000,00 złotych;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości:
i. jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu dostaw gablot oraz mebli
wystawowych lub produkcji wystaw; osoba ta musi posiadać doświadczenie
w koordynowaniu, co najmniej 1 dostawy gablot oraz mebli wystawowych lub produkcji wystaw
(z wyłączeniem multimediów);
b) Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie zrealizowali:
i. jedną dostawę wraz montażem wystawienniczego sprzętu muzealnego (z wyłączeniem multimediów).
Przez ww. dostawę wystawienniczego sprzętu muzealnego rozumie się dostawę gablot wykonanych z blachy
malowanej proszkowo oraz tafli szklanych, mocowanych do metalowych elementów konstrukcyjnych gablot.
Wszystkie zastosowane materiały użyte do budowy komór wystawienniczych ww. gablot wykonano w sposób
gwarantujący brak emisji związków chemicznych, które mogłyby zaszkodzić muzealiom;
ii. co najmniej jedną dostawę gablot o wartości (z wyłączeniem multimediów) nie mniejszej niż 3 000 000,00
złotych brutto;
Przez ww. dostawę gablot rozumie się dostawę gablot wykonanych z blachy malowanej proszkowo oraz tafli
szklanych, mocowanych do metalowych elementów konstrukcyjnych gablot. Wszystkie zastosowane materiały
użyte do budowy komór wystawienniczych ww. gablot wykonano
w sposób gwarantujący brak emisji związków chemicznych, które mogłyby zaszkodzić muzealiom;
iii. co najmniej jedną dostawę gablot, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto, dotyczącą gablot
szczelnych o współczynniku ACD nie wyższym, niż 0,6, co zostało potwierdzone badaniami szczelności według
normy PN-EN ISO 12569 lub równoważnej. Spełnienie tego warunku należy potwierdzić kopią raportu z badań
szczelności dla ww. dostaw
UWAGA: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunku udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym w
lit. b pkt. i.-iii. jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował wskazane powyżej dostawy w ramach trzech odrębnych
umów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia



4 / 6

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowana zgodnie z załącznikiem numer 3 do SIWZ, to jest Istotnymi Postanowieniami
Umowy.

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Wykonanie elementów wystawy głównej wiąże się z wieloetapowym i długotrwałym procesem produkcyjnym.
Większość elementów dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia są to rozwiązania indywidualne,
których produkcja trwa około6 miesięcy.Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania
przedmiotowych elementów w zabytkowych przestrzeniach Muzeum Warszawy, jak również zobowiązany
będzie do umieszczenia obiektów muzealnych w dostarczonych gablotach. Proces montażu jest wyjątkowo
złożony, trudny i pracochłonny, dlatego też uzasadnione jest możliwie jak największe wydłużenie terminu
realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu oddania przedmiotu zamówienia jest niemożliwa ze względu
na kwalifikowalność środków w ramach projektu. Skrócenie terminu, o którym mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, a
co za tym idzie wydłużenie czasu realizacji może pozytywnie wpłynąć na krąg potencjalnych wykonawców oraz
zwiększenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

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: 09/10/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
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00-272 Warszawa

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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.
Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności, która stanowi
podstawę do wniesienia odwołania.

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:
22/09/2017
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