
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 228808-2012 z dnia 2012-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z płyt MDF 

tj.: ekranów i podestów (płyta MDF o grubości 18 mm ognioodporna Euroklasy B-s2) oraz 

postumentów (płyta MDF o grubości 18 mm) w salach wystawowych... 

Termin składania ofert: 2012-07-10  

 

Wrocław: Dostawa i montaż ekranów, podestów i postumentów ekspozycyjnych w 

salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu. 

Numer ogłoszenia: 268520 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 228808 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż ekranów, 

podestów i postumentów ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej 

XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 

elementów ekspozycyjnych z płyt MDF tj.: ekranów i podestów (płyta MDF o grubości 18 

mm ognioodporna Euroklasy B-s2) oraz postumentów (płyta MDF o grubości 18 mm) w 

salach wystawowych Galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu, zgodnie z projektem aranżacji wystawy stałej sztuki europejskiej XV-XXw. arch. 

Agnieszki Sowy-Szenk. 2. Przedmiot zamówienia: ilość, wymiary, sposób montażu ekranów, 

podestów i postumentów ekspozycyjnych został szczegółowo opisany w projekcie aranżacji - 

rysunkach nr 10,11,12,12a,12b,13,14,15,16,24, które wraz z opisem rozwiązań materiałowych 

stanowią załącznik nr 5 SIWZ 3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z 

materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 4. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać 

aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=228808&rok=2012-06-29


obowiązującego prawa. UWAGA Wszystkie wskazane z nazwy i przyjęte materiały użyte w 

dokumentacji przetargowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w 

zakresie cech, jakości i wyglądu. Podane w dokumentacji przetargowej materiały konkretnych 

producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania 

standardu, dopuszczając do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne ze 

wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów 

technicznych i jakościowych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, zagwarantują 

uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych i estetycznych oraz będą 

posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Oznacza to, że Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie 

wymienione z nazwy i opisane w taki sposób, aby potwierdzały ich równoważność wraz z 

atestami wymaganymi prawem i zgodą na dopuszczenie do stosowania - ciężar udowodnienia 

zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego 

ofertę. Obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. należy 

do Wykonawcy. W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych, należy dołączyć 

dokumenty przedmiotowe - wykaz materiałów równoważnych wraz z opisem, atestami 

wymaganymi prawem i zgodą na dopuszczenie do stosowania. Jeżeli w ofercie brak będzie 

wskazania na materiały równoważne, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował 

materiał zgodny z opisem w dokumentacji przetargowej. Brak spełnienia wymagań 

określonych w dokumentacji przetargowej będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty 

Wykonawcy 5. Uwaga: montaż ekranów, podestów i postumentów będzie odbywał się w 

wyremontowanych salach z wylakierowanymi podłogami, wobec powyższego, Wykonawca 

jest zobowiązany do skutecznego zabezpieczenia podłóg w taki sposób, aby nie uległy 

uszkodzeniu. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody i 

zniszczenia powstałe podczas wykonywania zamówienia. 6. Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu jest budynkiem zabytkowym i prace montażowe winny być wykonywane ze 

szczególną ostrożnością i starannością. 7. Montaż ekranów, podestów i postumentów 

realizowany będzie w działającym (czynnym) obiekcie muzealnym, w związku z tym, należy 

uwzględnić konieczność dostosowania prac do wymagań Zamawiającego w zakresie 

organizacji i specyfiki pracy Muzeum, jak również ewentualność pracy Wykonawcy po 

godzinach urzędowania. 8.Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z 

pomieszczeniami galerii europejskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w zakresie 

pozwalającym na prawidłowe przygotowanie oferty oraz zawarcie umowy i wykonanie 

zamówienia celem prawidłowego skalkulowania ceny ryczałtowej oferty (wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny) - wizja lokalna 

potencjalnego wykonawcy jest możliwa, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z 

przedstawicielem Zamawiającego, osobą wskazaną w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Koszty 

wykonania wizji ponosi Wykonawca. 9. Wymagana gwarancja na dostarczone i zamontowane 

ekrany i podesty ekspozycyjne: 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancyjne określa wzór umowy. 10. 

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane 

siłami własnymi wykonawcy. 11.Pozostałe warunki, podano we wzorze umowy załączonym 

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 4 SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 WANZBIG Stolarstwo meblowe, Radwanice, ul. Dunikowskiego 1, 55-010 Święta 

Katarzyna, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216025,25 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 243982,80 

 Oferta z najniższą ceną: 118781,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1687107,36 

 Waluta: PLN. 

 
 


