
Dz.U./S S15
22/01/2019
30784-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 5

22/01/2019 S15
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30784-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Zestawy wystawowe
2019/S 015-030784

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław
50-153
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Twardowska
E-mail: sekretariat@mnwr.pl 
Faks:  +48 713725159
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mnwr.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
„Dostawa elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań
ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale MNWr ...”
Numer referencyjny: 18/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39133000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę polegającą na rozmieszczeniu i instalacji wraz z montażem sprzętu
i wyposażenia niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego
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optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w
Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Niniejsze
postępowanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 394 040.28 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia zaplanowano zakup, dostawę z montażem i pierwszą konfiguracją:
1. urządzeń oświetleniowych i multimedialnych wewnętrznych wraz ze sterowaniem. System oświetlenia
ekspozycyjnego, multimedialnego oraz nagłośnienia wystawowego wraz ze sterowaniem jest niezbędne do
realizacji różnego typu projekcji i video mappingów. Sprzęt sprzężony z odpowiednim oprogramowaniem
i kontentem multimedialnym stwarza dla Muzeum nowatorskie rozwiązania dla odbiorcy w zakresie
percepcji zwiedzania wystawy w sposób daleko odbiegający od klasycznych metod wypracowanych w
muzeach.Wprowadzenie systemów umożliwi wystawianie dzieł obecnie niemożliwych do wystawienia przy
mniej zaawansowanych systemach, stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy
sztuki,nawiązanie współpracy z uznanymi twórcami poprzez danie im możliwości stworzenia unikalnych dzieł w
oparciu o zainstalowane technologie;
2. urządzeń mechanicznych i konstrukcji (system demontowanych kratownic do budowania konstrukcji
nośnych,modułowych). Mobilny system urządzeń mechanicznych i konstrukcji kratownicowych sprzyjać ma
efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni obiektu między innymi poprzez nadanie możliwości montażu urządzeń
bez ingerencji w tkankę budynku, jak również prezentację dzieł sztuki wymagających specjalnej oprawy, w tym
zwłaszcza obiektów trójwymiarowych o dużych gabarytach;
3. demontowanej estrady. Estrada wraz z systemem nagłaśniającym umożliwi racjonalne wykorzystanie
przestrzeni Pawilonu - przestrzeni dziedzińca poprzez umożliwienie realizacji w nim szeroko
zakrojonych planów działań kulturalnych obejmujących nowe formy uczestnictwa w kulturze (spektakle
teatralne,pantomimiczne, koncerty, spotkania autorskie, panele dyskusyjne) i inne niestandardowe formy
działań kulturalnych;
4. elementów wyposażenia eventowego i wystawienniczego (krzesła, system modułowych ścian), będącego też
uzupełnieniem systemu estrady mobilnej;
5. systemu zaciemniającego sale wystawiennicze i okna w kopułach. Systemy zaciemniające są niezbędnym
elementem pozwalającym na mobilne zabezpieczanie prezentowanych eksponatów zgodnie z wymogami
konserwatorskimi, jak również elementem umożliwiającym realizację niektórych form tj.: prezentacji
multimedialnych, mappingu, artystycznych działań z wykorzystaniem efektów świetlnych.
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2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat,specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 zawiera Części III SIWZ – OPZ wraz z załącznikami, w tym projektem wykonawczym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt wykonawczo-warsztatowy oraz prototyp elementów systemu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 40 %

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:
POIS.08.01.00-00-1096/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 189-426471

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
Zamówienie nr: 18/2018

Nazwa:
„Dostawa elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań
ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale MNWr...”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426471-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
LTT Sp. z o.o.
1130019056
ul. Bakalarska 17
Warszawa
02-212
Polska
Tel.:  +49 228450065
E-mail: ltt@ltt.com.pl 
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy: https://www.ltt.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 595 896.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 394 040.28 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:ltt@ltt.com.pl
https://www.ltt.com.pl/
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2019

http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/

