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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115816-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie
2017/S 062-115816
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
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: PL127
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://muzeum-niepodleglosci.pl/bip
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:
Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i czasopism, archiwum zakładowego,
pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddzi.

II.1.2)

Główny kod CPV
39150000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i
czasopism, archiwum zakładowego, pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości, zgodnie z załączonymi projektami.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż wyposażenia do Magazynów Zbiorów, Magazynów Książek i Czasopism w budynkach X i
XI Pawilonu oraz do pracowni naukowych w X Pawilonie,
2) adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonach na potrzeby stanowisk pracy, w tym modernizacja oświetlenia,
wykonanie posadzek i dostawa wyposażenia.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż wyposażenia do Magazynów Zbiorów, Magazynów Książek i Czasopism w budynkach X i XI
Pawilonu oraz do pracowni naukowych w X Pawilonie,
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa, ul. Skazańców 25.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zabiorów muzealnych, magazynu czasopism oraz książek, a także
pracowni naukowych, zgodnie z projektami i opisami technicznymi zawartymi w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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: RPO WM 2014-2020 działanie 5.3.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonach na potrzeby stanowisk pracy, w tym modernizacja oświetlenia,
wykonanie posadzek i dostawa wyposażenia
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa, ul. Skazańców 25.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowników poprzez położenie podłóg, dostawę i montaż oświetlenia i
wyposażenia, zgodnie z projektem i opisem zawartym w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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: RPO WM 2014-2020 działanie 5.3.

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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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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: 09/05/2017
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: 09/05/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa działająca w Muzeum otworzy oferty publicznie.

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 224587777
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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 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.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2017
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