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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o wynikach konkursu
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami:

dyrektywy 2004/18/WE  
dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest znany) NIP
822 228 45 51, REGON 141773282, RIK 80/2008

Adres pocztowy: Oleandrów 5

Miejscowość:  Sulejówek Kod pocztowy:  05-070 Sulejówek Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa

Tel.: +48 228420425

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Kaczmarska

E-mail:  konkurs@muzeumpilsudski.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
http://www.muzeumpilsudski.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
(w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez instytucję zamawiającą)
(w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez podmiot zamawiający)

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: _____

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku

II.1.2) Krótki opis:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie ogólnej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, szczegółowych koncepcji dwóch scen scenariusza wystawy : „Buntownik” i
„Akcja pod Bezdanami” oraz propozycji rozwiązań multimedialnych dla tych dwóch scen, co razem wyznaczać
będzie kierunek dalszego opracowania projektu wystawy stałej.
Celem konkursu jest wyłonienie co najmniej dwóch najlepszych koncepcji plastyczno-przestrzennych wystawy
stałej, uwzględniających opracowane przez Zamawiającego założenia merytoryczne,
architektonicznofunkcjonalne,
techniczno-budowlane i finansowe określone w regulaminie konkursu, scenariuszu i w
pozostałych załącznikach do regulaminu konkursu.
Uczestnicy konkursu - autorzy co najmniej dwóch najlepszych prac konkursowych zostaną zaproszeni do
negocjacji bez ogłoszenia. W wyniku negocjacji wyłoniony zostanie Uczestnik, któremu zlecone zostanie
szczegółowe opracowanie projektowe zawierające koncepcję pokonkursową, dokumentację projektową
w zakresie niezbędnym do wykonania wystawy stałej, w tym wielobranżowy projekt budowlany (w razie
konieczności), wielobranżowy projekt wykonawczy, opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy, inne niezbędne opracowania uzupełniające, a także
zlecone zostanie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy. Szczegółowe opracowanie projektowe
będzie stanowiło podstawę przy organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

II.1.3)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 92312000  
Dodatkowe przedmioty 79930000  
 79932000  
 79421200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Informacje administracyjne

IV.1.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
ZP/MJP/DW/1/2014

IV.1.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

 tak   nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 224-396576  z dnia:  20/11/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Wyniki konkursu

V.1)Przyznanie i nagrody
Nr:  _____ Nazwa:  _____

V.1.1) Liczba uczestników:
13

V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:
4

V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
Oficjalna nazwa:  WXCA Sp. z o.o.; RALF
APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung
Berlin; PLATIGE IMAGE S.A.

Adres pocztowy: ul. Bracka 18 lok. 62

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-028 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 222568673

E-mail: Faks:  +48 222568672

Adres internetowy:  (URL) _____

V.1.4) Wartość nagród  (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Wartość bez VAT:  170000.00  Waluta:  PLN
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 

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

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:  (jeżeli dotyczy)

W Konkursie przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia:
I Nagroda - przyznano jedną nagrodę w wysokości 80 000,- PLN - dla konsorcjum firm: WXCA Sp. z o.o. (ul.
Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa); RALF APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin (Alte
Jakobstrasse 85/86, 1079 Berlin, Niemcy); PLATIGE IMAGE S.A. (ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa) - praca
uzyskała 87,7 pkt;
II Nagroda - nie przyznano;
III Nagroda - przyznano dwie nagrody w wysokości po 40 000,- PLN każda - dla: (1) DEKO-BAU Sp. z o.o. (ul.
Ścinawska 1, 59-300 Lublin) - praca uzyskała 62,3 pkt; (2) NIZIO DESIGN INTERNATIONAL Mirosław Nizio (ul.
Inżynierska 3 lok.4, 03-410 Warszawa) - praca uzyskała 60,3 pkt;
Wyróżnienie - w wysokości 10 000,- PLN - dla konsorcjum firm: PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW
„ARKONA” Spółka z o.o. (Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków); BIURO PROJEKTÓW PKZ ARKONA Sp. z
o.o. (Plac Sikorskiego 3/9, 31-115 Kraków) - praca uzyskała 53,3 pkt.
Zaproszeni do negocjacji zostali dwaj Uczestnicy, których prace w ocenie Sądu Konkursowego zostały uznane
za najlepsze, tj.: (1) konsorcjum firm: WXCA Sp. z o.o. (ul. Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa); RALF
APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin (Alte Jakobstrasse 85/86, 1079 Berlin, Niemcy);
PLATIGE IMAGE S.A. (ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa) oraz (2) DEKO-BAU Sp. z o.o. (ul. Ścinawska 1,
59-300 Lublin).

VI.3) Procedury odwoławcze 

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

Adres pocztowy 
ul. Postępu 17A

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwołania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy URL  http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa  _____

Adres pocztowy 
_____

Miejscowość  _____ Kod pocztowy  _____

Państwo  _____ Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

Adres internetowy  URL  _____

VI.3.2) Składanie odwołań    (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
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terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy 
ul. Postępu 17A

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwołania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy  URL  http://uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-069740
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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