20/02/2018

S35

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne
2018/S 035-076717
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarnośći 62
Warszawa
00-240
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Więckowska
Tel.: +48 533268223
E-mail: a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeum-niepodleglosci.pl
I.2)Wspólne zamówienie
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:
Projekt i realizacja wystawy stałej "Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej" w
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Numer referencyjny: ZP-272-14/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)Krótki opis:
Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowe X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziale Muzeum Niepodległości w
Warszawie.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 029 268.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Skazańców 25.
II.2.4)Opis zamówienia:
Wystawa stała „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” ma być poświęcona przede
wszystkim więźniom X Pawilonu Cytadeli, ukazanym na tle historii obiektu i historii
Warszawy. Wystawa pokazać ma przede wszystkim więzienną, a także policyjną i
strategiczną funkcję twierdzy. Ekspozycja ma podkreślać wyjątkowe znaczenie tego miejsca
w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli to osoby walczące o
niepodległość: działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych, uczestnicy powstań
narodowych, działacze partii politycznych, uczestnicy różnego rodzaju wystąpień
antycarskich, działający na ziemiach Królestwa Polskiego. Ważną funkcja nowej wystawy
będzie ukazanie martyrologii narodu polskiego, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i
społecznego (w tym obyczajowego).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.05.03.00-14-5965/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe
Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego
poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów
Muzeum Niepodległości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 209-433539
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci
wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
New Amsterdam Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20A
Kraków
31-553
Polska
Kod NUTS: PL213
Adres internetowy:http://newamsterdam.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 029 268.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 387 000.11 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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 224587777
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2018

