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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95053-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt wystawowy
2022/S 037-095053

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252717817
Adres pocztowy: Plac Defilad 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Małek
E-mail: przetargi@nmt.waw.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://nmt.waw.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://nmt.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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 w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie
Numer referencyjny: PZP.2.02.2022

II.1.2) Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i instalację ekspozytorów oraz scenografii wystawy 
głównej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie w lokalizacji: Gmach „G” budynku Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32342400 Sprzęt nagłaśniający
38653400 Ekrany projekcyjne
39150000 Różne meble i wyposażenie
42961000 System sterowania i kontroli
44212000 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44212500 Kątowniki i profile
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000 Inne instalacje elektryczne
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79823000 Usługi drukowania i dostawy
79931000 Usługi dekoracji wnętrz

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz kompletny montaż wyposażenia ekspozycyjnego 
i scenograficznego wystawy głównej Narodowego Muzeum Techniki mieszczącego się w skrzydle „G” budynku 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W szczególności zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie elementów wyposażenia scenograficznego według projektów zawartych w załącznikach;
2) wykonanie elementów wyposażenia ekspozycyjnego według projektów zawartych w załącznikach;
3) wykonanie elementów infrastruktury pomocniczej według projektów zawartych w załącznikach;
4) wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej według projektów zawartych w załącznikach;
5) wykonanie instalacji teleinformatycznej, nadzoru wizyjnego i rozgłoszeniowej/DSO;
6) dostawę całości przedmiotu zamówienia do siedziby głównej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie;
7) montaż i wyposażenie całości wystawy zgodnie z projektem i opisami ekspozycji zawartym w załącznikach;
8) uruchomienie wszystkich systemów i podsystemów wystawy;
9) potwierdzenie na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do eksploatacji 
systemów i podsystemów wystawy: energetycznego, oświetlenia ekspozycyjnego i ewakuacyjnego, system 
DSO, teleinformatycznego, nadzoru wizyjnego oraz przeciwpożarowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do SWZ:
1) Opis merytoryczny wystawy – załącznik nr 7 do SWZ,
2) Dane architektoniczne – załącznik nr 8 do SWZ,
3) Rzuty ogólne organizacji przestrzeni wystawy - załącznik nr 9 do SWZ,
4) Wyposażenie wystawy - załącznik nr 10 do SWZ,
5) Konstrukcje nośne i scenograficzne wystawy – załącznik nr 11 do SWZ,
6) Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i oświetleniowe – załącznik nr 12 do SWZ,
7) Specyfikacja wykonawcza – załącznik nr 13 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku:
a) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion 
złotych);
b) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiadania przez wykonawcę zdolności 
kredytowej lub środków finansowych w kwocie co najmniej 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 (słownie: dwa) zamówienia na wykonanie ekspozycji 
o powierzchni co najmniej 300 m2, z których każde obejmowało stanowiska ekspozycyjne, stanowiska 
interaktywne oraz infrastrukturę pomocniczą, o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych) brutto każda oraz załączył dowody określające , czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy, uzupełnionych o postanowienia wynikające z oferty wybranego wykonawcy oraz 
uzupełnionych lub zmienionych o postanowienia, których konieczność wprowadzenia zaistniała w okresie od 
dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 
do SWZ.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 30/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mateusz Małek, e-mail:
przetargi@nmt.waw.pl 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1;
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2022
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