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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Muzeum Pomorza Środkowego
27780700000
ul. Dominikańska 5-9
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Statkiewicz
Tel.:  +48 598424081
E-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl 
Faks:  +48 598426518
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego
wSłupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12 - II postępowanie
Numer referencyjny: MPŚ -IX.261.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45212310

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z koncepcją aranżacji : stałych ekspozycji wnętrz oraz
wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów,
poprzez : wykonanie drobnych robót budowlano- montażowych , dostawę oraz usługi montażu
ekspozycjii wystaw, mebli, sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oraz grafiki. Przedmiot
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zamówieniaobejmuje: usługę montażu ekspozycji i wystaw, dostawę i montaż wyposażenia i mebli oraz
dostawę i montażsprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oprogramowania i urządzeń oraz
sprzętu w budynkuBiałego Spichlerza w Słupsku, a także drobne roboty budowlane –montażowe. Przedmiot
zamówieniazostał szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do SIWZ tj. w projektach aranżacji
wnętrz orazsal wystawowych, projektach graficznych, projektach instalacji elektrycznych, projektach
nagłośnienia,specyfikacjach opraw, wykazie sprzętu, przedmiarze.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 667 687.80 PLN / Najdroższa oferta: 5 775 601.85 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Szarych Szeregów 12 76-200 Słupsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z koncepcją aranżacji : stałych ekspozycji wnętrz oraz
wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów,
poprzez : wykonanie drobnych robót budowlano- montażowych , dostawę oraz usługi montażu ekspozycji i
wystaw, mebli, sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oraz grafiki.
Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę montażu ekspozycji i wystaw, dostawę i montaż wyposażenia i mebli
oraz dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, aplikacji multimedialnych oprogramowania i urządzeń oraz
sprzętu w budynku Białego Spichlerza w Słupsku, a także drobne roboty budowlane –montażowe.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do SIWZ tj. w projektach
aranżacji wnętrz oraz sal wystawowych, projektach graficznych, projektach instalacji elektrycznych, projektach
nagłośnienia, specyfikacjach opraw, wykazie sprzętu, przedmiarze, stanowiących załączniki nr 10, 11,
12,13,14,15,16,17 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu, wykonania naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.08.03.00-22-0038/15

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 117-266052

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:
Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego
wSłupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12 - II postępowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
New Amsterdam Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20a
Kraków
31-553
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 015 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 3 667 687.80 PLN / Najdroższa oferta: 5 775 601.85 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266052-2018:TEXT:PL:HTML
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 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.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
Odwołanie wnosi się 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 ustawy
PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.6.1-25.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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