
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 94540-2014 z dnia 2014-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i restauracji druków, maszynopisów, 

gazet, kalek i innych dokumentów wchodzących w skład kolekcji prasy powstania 

warszawskiego, w skład której wchodzi 1254 numerów prasy, polegającej... 

Termin składania ofert: 2014-03-28  

 

Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i 

przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych w X Pawilonie Cytadeli 

Warszawskiej 

Numer ogłoszenia: 73653 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 94540 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 826 90 91 wew. 41, faks 22 8270323. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych 

w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy wskazanych pomieszczeń 

wewnętrznych w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej polegające na: 1. przystosowaniu 

pomieszczeń do pełnienia określonych funkcji. Oznaczenia zgodnie z załączoną 

inwentaryzacją: 1) adaptacji i przebudowie pomieszczenia nr P36 na wartownię 

(pomieszczenie ochrony), szatnię oraz sklepik muzealny; szatnia i sklepik przy zastosowaniu 

tzw. ścian parawanowych - skrzydło północne, 2) przebudowie części istniejących toalet w 

pomieszczeniach od nr P32 do nr P35 na zaplecze wartowni (centralki instalacji 

zabezpieczających CCTV, SAP) - skrzydło północne, 3) przebudowie części istniejących 

toalet w pomieszczeniach od nr P37 do nr P40 na toalety dla osób niepełnosprawnych - 

skrzydło północne, 4) przebudowie części istniejących toalet w pomieszczeniach od nr P2 do 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94540&rok=2014-03-20


nr P4 na toalety dla osób niepełnosprawnych - skrzydło zachodnie. 2. Wykonaniu remontu 

piwnicy oraz karceru w skrzydle zachodnim w zakresie: 1) czyszczenia wraz z uzupełnieniem 

ubytków i spoin ceglanych ścian i sklepień piwnicy oraz remoncie posadzek piwnicy - 

pomieszczenia od nr PO 1 do nr PO 12, 2) czyszczenia i uzupełnienia tynków ścian i sufitów 

karceru oraz malowanie - pomieszczenia od nr PO 13 do nr PO 17. 3. Czyszczeniu, 

uzupełnieniu tynków oraz malowaniu wskazanych pomieszczeń ( ciągi komunikacyjne, 

magazyny, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne), polegające na: 1) remoncie 

(odświeżeniu) stolarki drzwiowej wewnętrznej. 2) remoncie (odświeżeniu) posadzek, podłóg i 

klatek schodowych. 3.2.4. Ociepleniu poddasza polegającym na: 1) dociepleniu stropu nad 

pierwszym piętrem, 2) wykonaniu pomostów komunikacyjnych.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i 

wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie 

poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w 

szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki, ul. Słowicza 10, 15-536 Białystok, 

kraj/woj. podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 43665,00 

 Oferta z najniższą ceną: 43665,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54270,00 

 Waluta: PLN. 

 


