
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w
celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016289146

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-241

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lradzikowski@pma.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pma.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.pma.pl/nowe/przetargi/index.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w
celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67894ab5-e312-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310327/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18 12:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00192603/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń
w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194226/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 986555,76

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością
wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego w
Warszawie na podstawie zaktualizowanego w sierpniu 2021 roku „Projektu Budowlanego wraz z całą infrastrukturą z tym
związaną dla instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w
celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy”. Autor projektu Pro TRT Sp. z o.o. 05-503 Baszkówka, ul. Wierzbowa 3a.
2. Budynek Arsenału, położony w Warszawie przy ul. Długiej 52, w którym jest zlokalizowane Muzeum jest obiektem
zabytkowym.
3. Planowane roboty będą wykonywane łącznie z równolegle prowadzonym remontem skrzydeł wschodniego i północnego
Muzeum. Wykonawcą robót związanych z modernizacją dziedzińca oraz pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydłach
północnym i wschodnim budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego
Arsenału Warszawskiego” jest firma Restauro sp. z o.o. Cała dotychczasowa infrastruktura jest zdemontowana. W związku z
prowadzonymi pracami budowlanymi na obszarze skrzydeł wschodniego i północnego należy w pierwszej kolejności
wykonać ułożenie okablowania w uzgodnieniu z wykonawcą jw. i skoordynować je z harmonogramem rzeczowo-finansowym
tego wykonawcy. 
4. Realizację systemu można wykonać etapami. 
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji określono w załączniku nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 596412,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1297435,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 596412,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syngea sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231293882

7.3.3) Ulica: Ul. Kajki 7

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-501

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 596412,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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