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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ul. Oleandrów 5
Sulejówek
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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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

Sekcja II: Przedmiot
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.

mailto:projektwystawa@muzeumpilsudski.pl
www.muzeumpilsudski.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 29 837 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45212310
39151000
39154100
45421141
45421140
45421146
45421152
45421153
45421160
45422100
79811000
79822000
79822500
79823000
31524000
31527000
31527260
32321200
32322000
32321300
32342000
32417000
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,
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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
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 40
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: 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.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461589

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461589-2018:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MWE Sp. z o.o.
KRS: 0000512721
Aleja Wilanowska 208 lok.45
Warszawa
02-765
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 921 329.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 837 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
a) prace projektowe i graficzne,
b) dostawa i montaż gablot muzealnych,
c) dostawa i montaż instalacji audiowizualnych,
d) elementy multimediów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
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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

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:
04/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

