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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323087-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Sprzęt wystawowy
2022/S 115-323087

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510013721
Adres pocztowy: ul.Staromłyńska 27
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Skowrońska
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl 
Tel.:  +48 797705262
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeum.szczecin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r/
postepowania-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-tys-zl.html
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: 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 sprzętu wystawowego do stałej wystawy archeologicznej Świt Pomorza. Kolekcja starożytności 
pomorskich wraz z montażem
Numer referencyjny: AZ.2710.10.2022.MS

II.1.2) Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowych elementów aranżacji – witryn i ścianek ekspozycyjnych –
niezbędnych do realizacji stałej ekspozycji archeologicznej Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich
prezentującej najdawniejsze odcinki dziejów kultury na Pomorza, która jest zaplanowana w budynku Muzeum
2 / 6
Tradycji Regionalnych i Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach projektu INT65
Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę
Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa witryn z wyposażeniem wraz z transportem oraz zamontowaniem w siedzibie Zamawiającego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39171000 Witryny wystawowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wystawa Archeologiczna (budynek Muzeum Tradycji Regionalnych MNS przy ul. Staromłyńska 27)

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy typowych witryn, które są konfigurowalne w zakresie wymiarów, wyposażenia i kolorystyki. 
Zamawiane elementy aranżacji wystawy mają być wykonane z materiałów, nadających się do
zastosowania w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarno-
higienicznego. Mają także charakteryzować się odpowiednią trwałością konstrukcji i zapewnić bezpieczeństwo
w zakresie ograniczenia dostępu do eksponatów – w zdecydowanej większości oryginalnych zabytków ze 
zbiorów MNS

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na witrynę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i 
kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ścianek ekspozycyjnych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39290000 Wyposażenie różne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wystawa Archeologiczna (budynek Muzeum Tradycji Regionalnych MNS przy ul. Staromłyńska 27)

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy typowych ścianek ekspozycyjnych, które są konfigurowalne w zakresie wymiarów, 
wyposażenia i kolorystyki. Zamawiane elementy aranżacji wystawy mają być wykonane z materiałów,
nadających się do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i 
sanitarno-higienicznego. Mają także charakteryzować się odpowiednią trwałością konstrukcji i zapewnić
bezpieczeństwo w zakresie ograniczenia dostępu do eksponatów – w zdecydowanej większości oryginalnych 
zabytków ze zbiorów MNS.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na witrynę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i 
kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
warunki umowy zgodne z zapisami SWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami w 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: 11/07/2022
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: 08/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: Dla zadania nr 1 – 5% ceny 
całkowitej oferty brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed
zawarciem umowy. Dla zadania nr 2 – 5% ceny całkowitej oferty brutto. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) – w zakresie zadania nr 1 – o udzielenie 
niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w wysokości co
najmniej 450 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450000,00 zł. 2) – w 
zakresie zadania nr 2 – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 150 000,00 zł.zdolności technicznej lub zawodowej w tym : W zakresie wiedzy i doświadczenia: – w
zakresie zadania nr 1 – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa 
witryn z wyposażeniem oraz zainstalowaniem dla potrzeb obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych,
5 / 6 galerii sztuki o wartości nie mniejszej niż 400 000, 00 zł brutto(każde z zamówień). – w zakresie zadania 
nr 5 / 6 2 – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa ścianek ekspozycyjnych
z zainstalowaniem dla potrzeb obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki o wartości nie 
mniejszej niż 150 000, 00 zł brutto (każde z zamówień). Zamawiający uzna także warunek udziału za spełniony
( dla części 1 i części 2) gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w/w zamówienia na rzecz innych Zamawiających 
niż obiekty muzealne, kulturalne, oświatowe, galerie sztuki, itp., jeżeli witryny i ścianki ekspozycyjne służyły
do wyeksponowania przedmiotów wartościowych lub unikatowych.Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych na
podstawie: a) art. 108 ust. 1,art. 109 ust. 1 pkt 4 ,3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w
art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, dalej: ustawa
o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie,Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu obejmują: a) oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu wstępnym,d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego ,Podmiotowe środki 
dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
obejmują: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
w przypadkach innych niż określone w pkt 31.4. i 31.5 SWZ 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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2022
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