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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99257-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez muzea
2022/S 038-099257

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-958
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Elżbieta Zaborska
E-mail: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 
Tel.:  +48 500261763
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wilanow-palac.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.wilanow-palac.pl/bip

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe 
instytucje kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych, zwanych dalej łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/
lub „Wystawa”
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Numer referencyjny: DEF.ZP.2401.2.AZ.2022

II.1.2) Główny kod CPV
92521000 Usługi świadczone przez muzea

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia polega na realizacji usługi wykonania i realizacji czyli montażu, serwisu, demontażu 
oraz utylizacji czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, 
„Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, 
„Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i „Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej 
łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa” w okresie od 2022 do 2025 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 845 484.33 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79952100 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
92521000 Usługi świadczone przez muzea
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia polega na realizacji usługi wykonania i realizacji czyli montażu, serwisu, demontażu 
oraz utylizacji czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, 
„Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, 
„Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i „Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej 
łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa” w okresie od 2022 do 2025 r. .
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ (OPZ), który opublikowany 
zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 845 484.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 40

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy w 
terminie 40 miesięcy.
2. Poszczególne terminy eksponowania Królewskiego Ogrodu Światła zostały podane w Rozdziale VI SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1. pkt. 4) i 7) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej
Szczegóły dotyczące ww. wymagań został zawarte w Rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia, 
która opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-
wilanow.ezamawiajacy.pl.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ, który opublikowany zostanie na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów art. 359 pkt 1) ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25).

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania 
udziałem
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

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

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), która opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.:https://
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muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl. Zamawiający zamieszcza najważniejsze jego zdaniem informacje z 
przedmiotowego SWZ.
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale IX 
SWZ
2. Oferty wraz z Opisem należy składać w formie określonej w Rozdziale IX SWZ, natomiast Próbki należy 
złożyć zgodnie z Rozdziałem XI SWZ
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł
4. Podstawy wykluczenia:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy 
Pzp (przesłanki fakultatywne), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
2) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, poza art. 
109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp
5. Określenie kryteriów i ich wagi:
1) Cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 50 %
2) Aspekt środowiskowy – ochrona środowiska „Ochrona środowiska - OŚ” – 20 %
3) Wykonanie próbnego elementu na podstawie projektu – „Próbny element - PE” – 30 %
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ
1.2. oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b, 3e do SWZ
1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ, lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy)
1.4. oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
1.5. Próbki oraz Opis– kryterium oceny ofert
2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ
3) Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z Formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznika nr 2 do SWZ
4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione
6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski
7) Za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do SWZ i podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją
8) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655)
7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej:
1) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.2.AZ.2022
2) Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z 
Wykonawcami jest (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się, w inny sposób niż przy użyciu ww. środków 
komunikacji elektronicznej
4) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustaw Pzp. 
za pośrednictwem ww. platformy

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: iod.kio@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zgodnie z art. 505. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t. 
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269ze zm.):
1) Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Zgodnie z art. 509 ustawy Pzp:
1) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
2) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa albo przekracza progi unijne, 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 powyższym pkt. 1.
4. Zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
5. Zgodnie z art. 515 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie w przypadkach innych niż określone w powyższych ust 
3 i 4 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, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
6. Zgodnie z art. 591 ust. 1 ustawy Pzp, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 
rozwiązanie sporu.

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
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2022
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