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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587342-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Mazowiecka: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2021/S 223-587342
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
Krajowy numer identyfikacyjny: 7591744290
Adres pocztowy: ul. Warszawska 4
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kołodziejczyk
E-mail: zamowienia@muzeumpileckich.pl
Tel.: +48 296481015
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=136
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Realizacja wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji),
produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy
Numer referencyjny: ZP.3.2021.1

II.1.2)

Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny
Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia
wystawy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
39154100 Szafki wystawowe
39171000 Witryny wystawowe
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45421153 Instalowanie zabudowanych mebli
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów
Mazowiecka

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny
Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia
wystawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określający szczegółowy zakres prac a także sposób realizacji
zamówienia przedstawione są odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” na
który składają się opisy i rysunki zawarte w następujących dokumentach:
1) Projekt wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej pliki o nazwie:
a) „1709_SST_Wytyczne i opis do gablot.pdf”,
b) „211011_Ostrów M_Gabloty.pdf”
c) 0_2_SPECYFIKACJA_GABLOTY.pdf
2) Uzupełnienie do projektu wykonawczego gablot, oprawy oświetleniowe w gablotach na który składają się pliki
o nazwie:
a) Opis techniczny IE DRP Oprawy w Gablotach.pdf,
b) Przedmiar – DRP Oprawy w gablotach.pdf,
3) Załączniku nr 3 do SWZ pn. „Umowa”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający, określa w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej warunki udziału dotyczące
doświadczenia Wykonawcy w następujący sposób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował
co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na realizacji wystawy w Muzeum będącym Instytucją kultury
obejmujące wykonanie gablot wystawienniczych, wydruków plansz wystawowych, montażu i realizacji
oświetlenia o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony
łącznie co do ilości usług przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.
Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia powyższych warunków poprzez złożenie
Wykazu usług sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz należy złożyć na
wezwanie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzania nowego postępowania.
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w par. 15 wzoru umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów
Mazowiecka

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 pkt 3,4,5,6 ustawy Pzp.
II.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z art. 139 ustawy Pzp
(tzw. odwrócona kolejność oceny ofert). Szczegółowe informacje przedstawione są § 3 SWZ.
III.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz zasady ich przekazywania przedstawione są w
§ 9 SWZ.
IV.
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
V.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będzie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul.
Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich (w organizacji) pod
adresem: ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez e-mail iod@muzeumpileckich.pl
2. Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 22 ust. 3
SWZ

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-6676 Warszawa)
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby. W postępowaniu
toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1064 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX
ustawy Pzp.
7. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. Email:odwolania@uzp.gov.pl , Internet: www.uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2021
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