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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405019-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2019/S 165-405019

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
361355350
Romualda Traugutta 19
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Kurstak
Tel.:  +48 797509707
E-mail: przetargi@muzeumzolnierzywykletych.pl 
Faks:  +48 297142768
Kod NUTS: PL922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumzolnierzywykletych.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumzolnierzywykletych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: muzeum

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Numer referencyjny: ZP 2/2019 Wystawa

II.1.2) Główny kod CPV
79956000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@muzeumzolnierzywykletych.pl
www.muzeumzolnierzywykletych.pl
www.muzeumzolnierzywykletych.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
Wystawa stała powinna być wykonana w oparciu o projekt autorstwa ART FM Sp. z o.o., al. Waszyngtona 1,
30-204 Kraków, POLSKA. Projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45312200
45311100
32321300
32322000
39154000
31500000
31600000
32417000
39150000
48780000
51110000
71314100
72212783
92110000
92312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) w Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:
i) Etap 1 - wykonanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych, w tym:
a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kamer telewizji dozoru (CCTV), systemu kontroli
dostępu (SKD), sieci strukturalnej (LAN), instalacji oświetlenia, instalacji audio i video dla wystawy, systemów
sterowania urządzeniami multimedialnymi i zarządzania ekspozycją;
b) integracja systemów bezpieczeństwa SMS oraz integracja z SSP.
ii) Etap 2 – wykonanie wystawy stałej, w tym:
a) stworzenie zgodnie z wytycznymi projektanta określonymi w załączniku nr 7 kontentu multimedialnego
(filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, aplikacji, gry VR) oraz grafik dla stanowisk i tematów
na ekspozycji: „Credo Żołnierzy Wyklętych”, „Ekran wejścia”, „Kraty”, „Portal”, „Głos Niezłomny”, „Grafika”,
„Przysięga wojskowa”, „Pakt”, „Polskie Termopile”, „Wojna obronna”, „IV rozbiór Polski”, „Polska Walcząca”,
„Pod okupacją”, „Historia Aresztu Śledczego”, „Kalendarium II wojny światowej”, „Sojusznik naszych
sojuszników”, „Czerwona gwiazda”, „Wybory Polaków w cieniu Jałty”, „Działalność podziemia”, „Za kordonem”,
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„Ostatni leśni”, „Kalendarium walk”, „Audycja propagandowa”, „Niezłomni oczami współczesnych”, Salka
kinowa, „Przesłuchanie”, „Grypsy Cieplińskiego”, „Tortury”, „Bilans walk”, „Niezłomni współcześnie”,
„Kontrowersje”, „Sceny z życia”, „Cela”, „Szlakiem pamięci walk na Kurpiach i Podlasiu”, „Sfałszowane wybory”,
„Tortury”;
b) wykonanie elementów aranżacyjnych i scenograficznych, instalacji artystycznych, elementów graficznych,
oraz rysunków warsztatowych dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Kraty,
Portale, Głos niezłomny, Pakt, Polskie Termopile, Czerwona gwiazda, Za kordonem, Ostatni leśni, Kalendarium
walk, Mundur, Sala kinowa, Ostatni rozkaz, Przesłuchanie, Grypsy Cieplińskiego, Ekran wejścia, Meble, Wojna
obronna, Polska walcząca Orzeł;
c) dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV i IT dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy
Wyklętych w Ostrołęce, w tym: projektorów, monitorów, głośników, komputerów wraz z oprogramowaniem oraz
uruchomienie systemów z etapu 1;
d) projekt i wykonanie portalu internetowego, obejmującego co najmniej: publikację informacji, zakup biletów,
sklep internetowy;
iii) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferowanego sposobu wykonania w 2 etapie / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wyniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagania

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagania

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej:
a. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie kontentu multimedialnego
(animacji, prezentacji lub filmów) o wartości co najmniej 500 000 PLN.
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI,
pkt 7 pkt a ppkt i SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia;
b. do realizacji zamówienia skieruje co najmniej następujące osoby:
i) 1 osobę mającą pełnić funkcję koordynatora - odpowiedzialną za:
a) zarządzanie zespołem realizującym przedmiot zamówienia,
b) utrzymywaniu kontaktu i komunikacji pomiędzy Zamawiającym – Projektantem – Wykonawcą, posiadającą
doświadczenie w co najmniej jednokrotnym pełnieniu ww. funkcji;
ii) 1 osobę, mającą pełnić funkcję producenta kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną
usługę polegającą na produkcji kontentu multimedialnego (takiego jak animacje, prezentacje lub filmy);
iii) 1 osobę mającą pełnić funkcję realizatora dźwięku kontentu multimedialnego – posiadającą odpowiednie
doświadczenie, tj. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonała nie mniej niż 3
udźwiękowienia animacji lub filmów, nie krótszych niż 15 minut każde.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia
usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725 z późn. zm.).
Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI, pkt 1 pkt
b SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone we wzorze umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 25/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego - Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), ul. Traugutta 19, 07-410
Ostrołęka, POLSKA, pokój dyrekcji.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy
Pzp, tj. Wykonawcę:
i) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2171);
ii) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
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wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 powyżej.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 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 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 powyżej wnosi się 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
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019

www.uzp.gov.pl

