
Ogłoszenie nr 500145006-N-2018 z dnia 25-06-2018 r. 

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: Realizacja ekspozycji stałych w ramach 

modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka – zakup systemów wystawienniczych 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

tak 

Nazwa projektu lub programu 

RPO Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 559911-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 28205600000, ul. ul. 

Słowackiego , 87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 323 243, e-

mail mona@muzeum.wloclawek.pl, faks 542 323 625. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeum.wloclawel.pl bip zakładka zamówienia publiczne 

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

nie dotyczy 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: samorządowa instytucja kultury 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Realizacja ekspozycji stałych w ramach modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka – zakup 

systemów wystawienniczych 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja ekspozycji stałych w ramach modernizacji i rozbudowy 

Muzeum Historii Włocławka – zakup systemów wystawienniczych”. 2. Przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i 

rozwój zasobów kultury. 3. Szczegółowy zestaw elementów zamówienia wraz z danymi nt. funkcji, 

materiału z jakiego powinny być wykonane, wszelkie dane ilościowe i wymiarowe określa Specyfikacja 

techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz rysunki projektowe stanowiące załącznik nr 9 do 

SIWZ. 4. Przed wykonaniem systemów wystawienniczych, szczególnie elementów zabudowy należy 

dokonać pomiarów konfrontujących ewentualne odchylenia wymiarowe od tych przedstawionych w 

rysunkach projektowych i specyfikacji technicznej. 5. Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, 

wniesienie, złożenie i ustawienie oraz montaż systemów wystawienniczych wraz z zamocowaniem 

zgodnie z rysunkami projektowymi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wywóz opakowań. 

6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Muzeum Historii Włocławka, 87-800 Włocławek ul. 

Szpichlerna 17-19. 7. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia ze szczególną 

starannością, właściwą podmiotom profesjonalnym, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 8. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży systemów 

wystawienniczych, będących przedmiotem zamówienia oraz zapewnia, że dostarczony towar odpowiada 

standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego przeznaczenia. 9. Wykonawca oświadcza, że 
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systemy wystawiennicze stanowiące przedmiot umowy: 1) będą fabrycznie nowe, kompletne, 

pochodzące z bieżącej produkcji, wysokiej (bezspornie dobrej) jakości, w pierwszym gatunku; wszystkie 

jego elementy będą przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym będą wykonane w 

sposób gwarantujący trwałość, będą posiadały aktualne atesty wytrzymałościowe i certyfikaty lub inne 

dokumenty, potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do ich produkcji, 2) będą zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub utratą, tj. bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów muszą posiadać: 

a) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; b) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub 

zablokowania utrudniającego zmianę położenia; c) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na 

przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356; d) zamknięcia mające certyfikaty 

potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209; e) szklane 

osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego minimum w 

klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach zbliżonych do tych właściwości. 3) spełniają 

wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, posiadają odpowiednią wytrzymałość, 

gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system wystarczająco mocnych łączeń i 

właściwą jakość użytych materiałów, 4) są dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi na terenie RP przepisami i normami, 5) ich nabycie i korzystanie 

zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich. 10. Wykonawca 

dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i własnym transportem do miejsca ich użytkowania. W 

przypadku gdy będzie przywożony spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca odpowiedzialny jest 

za jego import, w tym odprawę celną. 11. Na etapie realizacji umowy o zamówienie, Zamawiający 

zastrzega możliwość weryfikacji dostarczanych obiektów. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności z 

wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający wstrzyma całą dostawę wraz z nakazem natychmiastowej 

wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 12. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia niezgodnego z ustaleniami, wymogami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz niezgodnych ze złożoną ofertą, bądź wadliwych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy dokonania odbioru oraz zwrotu na koszt Wykonawcy dostarczonych systemów wystawienniczych 

będących przedmiotem zamówienia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na nowe, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką 

odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z 

tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności 

praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu 

umowy. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku realizacji 

przedmiotu zamówienia, wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez inne osoby, działające na jego 

rzecz. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 39133000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 39133000-3 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 214976.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 



liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich Robert Śliwiński 

Email wykonawcy: nanomeble@gmail.com 

Adres pocztowy: ul. Trzemeszeńska 35 

Kod pocztowy: 88-410 

Miejscowość: Gąsawa 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 264420.48 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 264420.48 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: nie dotyczy 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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