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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574145-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
2022/S 202-574145

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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: Magdalena Chrabonszcz
E-mail: mchrabonszcz@muzeum-wilanow.pl 
Tel.:  +48 225442779
Faks:  +48 225442700
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:
Dostawa (transport) wraz z opakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem i rozlokowaniem 10 szt. kotłów 
gazowych, 10 szt. palników gazowych do w/w kotłów gazowych oraz automatyką do w/w kotłów
Numer referencyjny: DEF.ZP.2401.2.MCH.2022
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II.1.2) Główny kod CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa (transport) wraz z opakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem i rozlokowaniem 10 szt. kotłów 
gazowych, 10 szt. palników gazowych do w/w kotłów gazowych oraz automatyką do w/w kotłów, 
przeznaczonych (łącznie) do wymiany w istniejących aktualnie 5 kotłowniach, na terenie Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie.
CPV
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
44621221-4 Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 382 751.63 EUR

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621221 Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania

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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (transport) wraz z opakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem i 
rozlokowaniem 10 szt. kotłów gazowych,
10 szt. palników gazowych do w/w kotłów gazowych oraz automatyką do w/w kotłów, przeznaczonych (łącznie)
do wymiany w istniejących aktualnie 5 kotłowniach, na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 382 751.63 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane przez okres 2 miesięcy, lecz nie wcześniej niż przed 01.11.2022r.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Szczegóły zostały zawarte w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia (p.1 ppkt 1.3. Specyfikacji 
Warunków Zamówienia)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ 
(załącznik ten wraz z pozostałymi dokumentami opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował art. 138 ust. 4 Pzp, w którym zawarto normę, stanowiącą odzwierciedlenie art. 27 ust. 
4 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którą Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy 
niż standardowy minimalny termin określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp (wynoszący 35 dni, licząc od dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE).
2) Warunkiem zastosowania ww. art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, jest zastosowanie obowiązku składania ofert 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (a więc bez możliwości odstąpienia od wymagania użycia 
środków komunikacji elektronicznej), w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp (tj. w formie elektronicznej). 
Wówczas minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni zamiast 35 dni, licząc od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu UPUE.
3) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wypełnił przesłanki art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, co pozwoliło 
Zamawiającemu skrócić standardowy minimalny termin składania ofert.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 09:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do rozszyfrowania ofert za pośrednictwem zewnętrznej, 
komercyjnej platformy internetowej (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
Osoby upoważnione:
Piotr Górajec
Magdalena Chrabonszcz
Anna Elżbieta Zaborska
Maciej Bałaż
Adam Cejmer

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), która opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
tj.:https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
Poniżej zamieszczony został wyciąg najważniejszych, zdaniem Zamawiającego, informacji z przedmiotowego 
SWZ.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 22 000,00 PLN
2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 i 256 ustawy Pzp. Zamawiający, na podstawie art. 
257 ustawy Pzp, zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: iod.kio@uzp.gov.pl 
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:
1. Zgodnie z art. 505. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t. 
jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710):
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
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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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
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