
Dz.U./S S124
30/06/2021
328161-2021-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328161-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt wystawowy
2021/S 124-328161

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
Krajowy numer identyfikacyjny: 52602515
Adres pocztowy: ul. Solec 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-403
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gacyk
E-mail: sekretariat@muzeumazji.pl 
Tel.:  +48 226299268
Faks:  +48 226219470
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.muzeumazji.pl/

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:
Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Numer referencyjny: Postępowanie nr 3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji wystawy stałej na powierzchni 490,83 m kw., wraz z dostawą i 
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montażem wyposażenia wystawienniczego, zgodnie z Projektem wykonawczym ekspozycji Muzeum, autorstwa 
Kłaput Projekt.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: przygotowanie projektów warsztatowych, wykonanie 
posadzek, prace remontowe, wykonanie, dostawę i montaż gablot, oświetlenie ogólne (dostawa i montaż), 
dostawa i montaż urządzeń multimedialnych, przygotowanie treści multimedialnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 – Projekt, opisy, rysunki.
Uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowią warunki realizacji zamówienia określone 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 183 240.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 369 577.30 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32321200 Urządzenia audiowizualne
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32351000 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
39171000 Witryny wystawowe
45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212313 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji wystawy stałej na powierzchni 490,83 m kw., wraz z dostawą i 
montażem wyposażenia wystawienniczego, zgodnie z projektem wykonawczym ekspozycji Muzeum, autorstwa 
Kłaput Projekt.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: przygotowanie projektów warsztatowych, wykonanie 
posadzek, prace remontowe, wykonanie, dostawę i montaż gablot, oświetlenie ogólne (dostawa i montaż), 
dostawa i montaż urządzeń multimedialnych, przygotowanie treści multimedialnych.
Wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający udostępni 
wykonawcy zestawienie kosztów, stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ, wyłącznie w celach poglądowych. 
W przypadku, kiedy oferta wykonawcy będzie posiadała znamiona rażąco niskiej ceny, zamawiający będzie 
miał prawo do zażądania od wykonawcy szczegółowej kalkulacji kosztów i składowych mających wpływ na 
wysokość oferty (np. w formie kosztorysu ofertowego).
Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projektantowi i zamawiającemu prototyp gabloty 
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K_GAB_10, jako reprezentatywny przykład zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (53 x 47 x210 cm) oraz 
celem oceny estetyki wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w czasie 12 tygodni od podpisania umowy przedstawić 
zamawiającemu i projektantowi projekt graficzny i funkcjonalny aplikacji multimedialnej, zgodnie z dokumentacją 
projektową.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie próbki materiałów należy przedstawić do 
zatwierdzenia projektantowi wystawy (elementy, których dotyczą szczegółowo opisane w projekcie 
wykonawczym (październik 2020) opracowanym przez Kłaput Project).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 – projekt, opisy, rysunki.
Uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowią warunki realizacji zamówienia określone 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w projektach, załączonych 
rysunkach oraz części opisowej.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy, rozpoczynając swój bieg od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający informuje, iż będzie dodatkowo punktował dłuższą gwarancję.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu prac przekazywanego podwykonawcom.
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego 
zakresem zamówienia. Wykonawcy proszeni są o uprzednie zgłoszenie osób biorących udział w wizji lokalnej.
Zamawiający informuje, że udostępni zainteresowanym wykonawcom wgląd do dokumentacji konstrukcyjno-
budowlaną, rysunków instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz inwentaryzacje budynku, wymagania 
konserwatorskie, karty katalogowe eksponatów, a także pakiet wybranych przez kuratorów propozycji 
ornamentów i zdjęcia do poszczególnych stref.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane 
przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku 
przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z 
opisywanym tzn. o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu 
określonym w SIWZ. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest 
wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego dokumentach wchodzących w 
skład załącznika nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowa gwarancja / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu realizacji / Waga: 10 %
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
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 PLN 
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-610913

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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
Oficjalna nazwa: Group AV sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5361920517
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 88 lok. 315
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-992
Państwo: Polska
E-mail: biuro@groupav.pl 
Tel.:  +48 222139639
Faks:  +48 222139633
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 618 117.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 183 240.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

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

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane na Jednolitym europejskim 
dokumencie zamówienia (JEDZ), sporządzonym według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ, dotyczący:
1.a.i. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z 
nich),
1.a.ii. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(część V w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 
część IV w sekcji alfa).
Uwaga! Wykonawcy są zobowiązani do złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej, w sposób 
określony szczegółowo w treści rozdziału VIII I X SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument 
elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez 
zamawiającego dla przedmiotowego (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD oraz w wersji pdf.) 
jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.
Uwaga! W celu prawidłowego wypełnienia JEDZ zamawiający zaleca zapoznać się z instrukcją jego 
wypełniania zamieszczoną na stronie (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia),
b) dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach innych podmiotów. Na potwierdzenie czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów 
(zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:
1.a.i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
1.a.ii. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
1.a.iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
1.a.iv. oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
usługi których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 8 do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec treści ogłoszenia 
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021
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