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Ogłoszenie o zamówieniu 

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 228269091-54 

E-mail: a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Kod NUTS: PL911 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.muzeum-niepodleglosci.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: http://bip.muzeum-niepodleglosci.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: 

Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowe X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziale Muzeum Niepodległości w 

Warszawie. 

Numer referencyjny: ZP-272-14/2017 

II.1.2)Główny kod CPV 
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71221000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej „Więźniowe X Pawilonu 

Cytadeli Warszawskiej” wraz z przyległymi pomieszczeniami, które wykorzystywane będą 

jako komunikacja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia obsługi widza – funkcje 

bezpośrednio związane z ekspozycją. 

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 

45453000 

45212000 

79950000 

39154000 

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 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / 

Waga: 20 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Koniec: 31/03/2018 

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: 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 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:  

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp zamawiający żąda na wezwanie, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej następujących dokumentów: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć́ wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  



1. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę: 

— wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia 

polegającego na wykonaniu wystawy, o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. Przez 

„wykonanie wystawy” Zamawiający rozumie wykonanie lub zakup, dostawę i montaż 

obejmujący łącznie co najmniej następujące elementy: instalacje artystyczne, ekspozytory, 

gabloty, zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenia AV i IT (monitory, projektory, 

komputery), oświetlenie ekspozycyjne (efektowe) oraz wykonanie, instalację i uruchomienie 

kontentu multimedialnego (animacje i/lub prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe). 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego wyżej 

wykonawca złoży: 

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

(wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ); 

2. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę: 

— dysponowaniem następującymi osobami, które skierowane będą do realizacji zamówienia: 

— 1 osoba – Koordynator Projektu odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem Zamówienia 

tj. wytworzenie, montaż i uruchomienie wystawy, 

— 1 osoba – projektant odpowiedzialny za projekt scenografii i aranżacji wystawy, 

— 1 osoba – projektant odpowiedzialny za projekt wykonawczy stanowisk multimedialnych i 

interaktywnych, 

— 3 osoby – graficy odpowiedzialni za opracowywanie i wykonywanie prezentacji i animacji 

multimedialnych na potrzeby wystawy, 

— 2 osoby – specjaliści odpowiedzialni za zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania 

urządzeniem/sprzętem AV/IT i oświetleniem oraz zarządzanie kontentem multimedialnym, 

— 1 osoba – inżynier światła, 



— 1 osoba – projektant instalacji teletechnicznych: dysponujący uprawnieniami budowlanymi 

w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń; 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego wyżej 

wykonawca złoży: 

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

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

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.1.4)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: 08/12/2017 

Czas lokalny: 09:00 

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 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 08/12/2017 

Czas lokalny: 09:30 

Miejsce:  



Muzeum Niepodległości, Oddział Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa, 

ul. Skazańców 25. 

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: 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 

50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

Dopuszczalne formy wadium: 

1) w pieniądzu, 

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancje bankowe, 

4) gwarancje ubezpieczeniowe, 

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r Nr 

42, poz. 275.). 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego w banku PKO BP, nr konta: 65 1020 1042 000 8802 0363 3708 z dopiskiem 

„wadium – przetarg nieograniczony – znak sprawy ZP-272-14/2017”. 

3. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty 

w oddzielnej kopercie. 

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 



8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 

ustawy. 

11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

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:  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. 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. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

https://www.uzp.gov.pl/


zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. 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. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI 

„Środki ochrony prawnej” ustawy. 

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: 

27/10/2017 
 

https://www.uzp.gov.pl/

