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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217977-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Sulejówek: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2014/S 122-217977

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
NIP: 822 228 45 51, REGON: 141773282, RIK: 80/2008
ul. Oleandrów 5
Punkt kontaktowy: 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 25
Osoba do kontaktów: Wojciech Chmielewski
05-070 Sulejówek
POLSKA
Tel.:  +48 228420425
E-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl
Faks:  +48 228420425
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumpilsudski.pl/
Dostęp elektroniczny do informacji: https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym pn.: „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, realizowanym w ramach
Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Sulejówek.
Kod NUTS PL129

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym pn.: „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, realizowanym w ramach
Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.
Program (WPR) z informacją o inwestycji opublikowany jest na stronie internetowej:
https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług doradztwa, koordynacji oraz
nadzoru i dotyczy całości prac projektowych, robót budowlanych oraz dostaw, w tym także wyposażenia wnętrz,
na które składają się w szczególności:
a) budowa nowego budynku muzealno-edukacyjnego obejmująca wykonanie budowlanych elementów
ekspozycji stałej oraz wyposażenie wnętrz,
b) rewaloryzacja zabytkowego budynku tzw. „Willa Bzów”,
c) rewaloryzacja zabytkowego budynku tzw. „Drewniak” wraz z zabudowaniami gospodarczymi,
d) odtworzenie terenów zielonych enklawy historycznej (park, ogród, las).
Obiekt, o którym mowa w lit. a) wymaga wykonania fundamentów o głębokości ponad 15 m, zabezpieczenia
głębokich wykopów przed naporem gruntu i wody, zastosowania konstrukcji i ścian w technologii betonu
architektonicznego o najwyższych wymaganiach technicznych, technologicznych, jakościowych i użytkowych.
Zamawiający wymaga od Wykonawców świadczenia zamawianej usługi zgodnie z normą PN-EN ISO
9001:2009 lub innym równoważnym dokumentem odniesienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 71247000, 71248000, 71356100, 71631300, 71210000, 71310000, 71312000, 71313410,
71315100, 71315200, 71316000, 71318000, 71321400

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 227 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski
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Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/MJP/DI/1/2014.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 10-013555 z dnia 15.1.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2014

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Odział w Polsce
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 5 227 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Okresy realizacji zamówienia
Doradztwo i nadzór nad projektowaniem oraz nadzór inwestorski: do 44 miesięcy
Nadzór w okresie rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy
Razem: 104 miesiące
1. Zamawiający przewiduje udzielenie w ciągu trzech lat od zawarcia umowy zamówień uzupełniających
dotyczących usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego do 50 % wartości zawartej umowy i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
2. W odniesieniu do uzupełniających zamówień robót budowlanych będą stosowane dokładnie te same rygory
umowne wynikające z SIWZ, jak w odniesieniu do podstawowych i dodatkowych robót budowlanych – z
uwzględnieniem etapu projektowania robót uzupełniających.
SIWZ zostanie przekazany z zaproszeniem do składania ofert
Okres zwiazania ofertą: 60 dni od ustalonej daty składania ofert

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13555-2014:TEXT:PL:HTML
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu
17A, 02-676 Warszawa, POLSKA.
Tel.: +48 224587801.
Faks: +48 224587800.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2014


