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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ul. Oleandrów 5
Warszawa
05-070
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Różański
Tel.: +48 228420425
E-mail: projektwystawa@muzeumpilsudski.pl
Faks: +48 228420425
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumpilsudski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.muzeumpilsudski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ul. Dominikańska 25
Warszawa
02-738
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Różański
Tel.: +48 228420425
E-mail: projektwystawa@muzeumpilsudski.pl
Faks: +48 228420425
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumpilsudski.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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Sekcja II: Przedmiot

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku"
Numer referencyjny: ZP/MJP/DW/3/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39154000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie
wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w budynku nowego kompleksu Muzeum w
Sulejówku.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie
wystawy (wszystkich elementów wystawy), zgodnie z dokumentacją
projektową i techniczną oraz szczegółowymi wytycznymi do realizacji i
dostawy przedmiotu zamówienia.

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

39151000
39154100
45212310
45421141
45421140
45421146
45421152
45421153
45421160
45422100
79811000
79822000
79822500
79823000
31524000
31527000
31527260
32321200
32322000
32321300
32342000
32417000
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48781000
48783000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070
Sulejówek, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1) wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie wystawy stałej, na
podstawie SIWZ, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez
Zamawiającego do realizacji projektów wykonawczych i prototypów, a w
szczególności:
a) stanowisk multimedialnych,
b) elementów aranżacji i scenografii wystawy,
c) grafik: małogabarytowych, średniogabarytowych, wielkoformatowych,
d) instalacji teletechnicznych oraz instalacji elektrycznych: dla potrzeb
urządzeń i sprzętu multimedialnego, teletechnicznego oraz instalacji
oświetlenia: ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, scenograficznego,
efektowego, oświetlenia gablot (z oprawami i osprzętem),
e) urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego,
2) rozmieszczenie na ekspozycji eksponatów – na podstawie
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego
do realizacji projektów wykonawczych,
3) wykonanie i instalację wraz z uruchomieniem, na podstawie
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego
do realizacji szczegółowych scenariuszy i projektów:
a) filmów,
b) animacji i prezentacji multimedialnych,
c) nagrań dźwiękowych,
4) opracowanie i zakup wraz z dostawą i instalacją z uruchomieniem oraz
testami oprogramowania do zarządzania: treścią, sprzętem oraz
urządzeniami audiowizualnymi i teletechnicznymi, oświetleniem,
instalacjami ekspozycyjnymi,
5) opracowanie i zakup wraz z dostawą i instalacją z uruchomieniem oraz
testami systemu audioprzewodników wraz z zawartością,
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz trwałe oznaczenie
elementów wystawy zgodnie z dokumentacją powykonawczą,
7) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie serwisu w okresie gwarancji – na
warunkach określonych w Umowie,
8) przeniesienie autorskich praw majątkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów
Okres w dniach: 600
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 600 dni od
daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że wykonanie przedmiotu Umowy
musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 240 dni od daty udostępnienia
Wykonawcy przestrzeni wystawy co nastąpi nie wcześniej niż w terminie
120 dni od daty zawarcia Umowy.

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
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich sześciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
i. wykonał - w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych - co najmniej jedną
wystawę stałą o powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m , w zakres której
wchodziły minimum: architektura wnętrz, grafika, gabloty wystawiennicze,
instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe, stanowiska multimedialne
wraz z zawartością, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN netto;
przy czym przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę
zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej
lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat;
ii. wykonał - w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych - co najmniej jedną
instalację audiowizualną w ramach wystawy stałej, w zakres której
wchodziły minimum: projekcje, projekcje z zastosowaniem mechanizmu
edge-blending, ekrany dotykowe, nagłośnienie, system zarządzania
multimediami i oświetleniem, o wartości minimum 4 000 000,00 PLN
netto;
iii. wykonał - w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedno
zamówienie na wykonanie zawartości audiowizualnej, w tym interaktywnej
- o wartości minimum 500 000,00 PLN netto;
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iv. wykonał - w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedno
zamówienie na dostarczenie wraz z montażem gablot muzealnych - o
wartości minimum 800 000,00 PLN netto.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia więcej niż
jednego z ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej
walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
i. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu,
posiadającą wykształcenie wyższe artystyczne lub techniczne, oraz co
najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika
projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co
najmniej jednym projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy
stałej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto;
ii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika artystycznego,
posiadającą wykształcenie artystyczne, oraz co najmniej trzyletnie
doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika artystycznego
potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika artystycznego w co najmniej
jednym projekcie, który dotyczył wystawy muzealnej;
iii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. systemów
multimedialnych, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o
specjalności multimedia, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie
zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej jednego
zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów
audiowizualnych na wystawie muzealnej o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 PLN netto;
iv. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. aplikacji
multimedialnych, posiadającą wykształcenie artystyczne oraz co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji animacji
(w tym 3D) oraz filmów dla potrzeb wystaw muzealnych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwu lub więcej ww.
funkcji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
1) wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane należycie;
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Sekcja IV: Procedura

dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
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.2.2) Warunki realizacji 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

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:
tak

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: 27/11/2018
Czas lokalny: 13:00

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: 27/11/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-
738 Warszawa, POLSKA, Sala nr 4, Parter
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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 ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w
wysokości 300 000,00 PLN.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej z postanowieniami § 14
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. ws. rodzaju
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej też
„rozporządzeniem w sprawie dokumentów” oraz – w odniesieniu do JEDZ –
wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16 z
6.1.2016).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach
wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dla wykazania braku podstaw do
wykluczenia, których Zamawiający zażąda na podstawie art. 26 ustawy
Pzp:
1) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9
rozporządzenia w sprawie dokumentów;
2) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia
w sprawie dokumentów - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli osoba,
której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt.10 rozporządzenia w sprawie
dokumentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia
oferty oraz JEDZ określone są w SIWZ.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której
mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy
Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli
zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołania inne niż określone w punkcie 1.33.3 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie
pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
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