
Warszawa: Budowa pawilonu pod nazw ą Your reality machine 

(Maszyna Twojej Rzeczywisto ści) zaprojektowanego na okazj ę 

przekazania Danii przez Polsk ę Prezydencji Rady Unii Europejskiej  

Numer ogłoszenia: 175954 - 2011; data zamieszczenia : 28.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 596 40 32, 596 40 00, faks 022 596 40 22. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.artmuseum.pl 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu 

zakupów:  www.artmuseum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Muzeum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa pawilonu pod nazwą Your reality machine (Maszyna 

Twojej Rzeczywistości) zaprojektowanego na okazję przekazania Danii przez Polskę Prezydencji Rady Unii Europejskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 

Pawilonu Your reality machine składającego się z sufitu o wymiarach 16,3 x 16,3 m, umieszczonego na wysokości 2,30 m 

nad ziemią i podtrzymywanego przez pomalowane na biało stalowe rury. Wnętrze konstrukcji zawiera układ luster dający 

efekt kalejdoskopu. Konstrukcja sufitu została zaprojektowana zgodnie z wymogami dotyczącymi instalacji do montażu ścian, 

obiektów, oraz instalacji dźwiękowych i oświetleniowych. Pawilon zostanie wykonany z prefabrykowanych materiałów i 

elementów, możliwych do przewiezienia w mniejszych częściach. Dach będzie się składać z barwionej sklejki, pomalowanej 

w górnej części na czerwono, a w dolnej na biało, z wbudowanym systemem drenującym. Obiekt zwany dalej Pawilonem 

musi zostać wybudowany zgodnie z przekazaną w postępowaniu dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót. Wykonanie Pawilonu (montaż), zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, w zakresie niezbędnym do zaprezentowania konstrukcji Pawilonu, bez konieczności jego wiązania 

z gruntem w sposób trwały, do dnia 30 sierpnia 2011 r. Montaż musi nastąpić na terenie znajdującym się w odległości nie 

większej niż 30 km od granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, zapewnionym przez Wykonawcę. 

Prawidłowość wykonania montażu zostanie potwierdzona pierwszym odbiorem częściowym, podpisanym przez obie strony 

umowy. Rozmontowanie bezpośrednio po pierwszym odbiorze wstępnym Pawilonu na mniejsze elementy, umożliwiające 

transport i ponowny montaż Pawilonu w dowolnym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie 

miasta stołecznego Warszawy. Transport i ponowny montaż Pawilonu na placu przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście 



oraz Karowej (przy hotelu Bristol) w Warszawie lub w dowolnym innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

znajdującym się na terenie miasta stołecznego Warszawy, do dnia 3 września 2011 r. Prawidłowość montażu zostanie 

potwierdzona drugim odbiorem częściowym, podpisanym przez obie strony umowy. Rozmontowanie Pawilonu w ciągu trzech 

dni po otrzymaniu zlecenia wydanego w okresie od 15 grudnia do 22 grudnia 2011 r. na mniejsze części, umożliwiające 

transport oraz transport tych części w wyżej określonym terminie w dowolne miejsce, znajdujące się w odległości nie większej 

niż 30 km od granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, wskazane przez Zamawiającego. Przywrócenie na 

terenie budowy stanu sprzed montażu Pawilonu (w szczególności naprawienie nawierzchni) na koszt własny Wykonawcy i 

przy użyciu własnych materiałów. Prawidłowość rozmontowania Pawilonu oraz wykonanie prac przywracających stan terenu 

budowy do stanu sprzed montażu zostaną stwierdzone końcowym protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony 

umowy. Dokumentacja wykonawcza Pawilonu wraz z opisem technicznym stanowią załączniki do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

• Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielenia zamówień uzupełniających. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.10.00.00-1, 44.11.24.10-5, 60.10.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy). Wadium może być wniesione w następujących formach: 

Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 49124062471111000049771558, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium 

wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w 

oryginale w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie 

wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie 

Zamawiającego. Wadium wnoszone w tej formie powinno w tytule przelewu zawierać krótką nazwę niniejszego zamówienia 

oraz nr postępowania. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający 

dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. Wykonawca, który nie 

wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 

2 ustawy Pzp. Warunki zwrotu wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem informacji poniżej, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 



zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z 

przyczyn nie leżących po jego stronie, Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH 

WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą 

obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto 

(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) dla każdej z robót, polegające na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie budynku lub budowli w rozumieniu przepisów Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 

2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), których przedmiot obejmował wykonanie elementów konstrukcji ze stali lub 

innego metalu, na której zamontowano dach lub inny element tego budynku lub budowli. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna za spełniony warunek potencjału osobowego, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobą 

zdolną do wykonania Zamówienia, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Osoba ta musi: posiadać 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy), polegającą na rozbudowie, 

przebudowie lub budowie budynku lub budowli w rozumieniu przepisów Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 



1994 r. Dz.U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), posiadającej elementy konstrukcji ze stali lub innego metalu, 

na której zamontowano dach lub inny element tego budynku lub budowli 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawcy 

wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: 

trzysta tysięcy złotych zero groszy). Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w odpowiedniej 

sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą od 500 000,00 

PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową 

innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą 

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość 

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 



właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

nie dotyczy 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50 

% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.artmuseum.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  00-124 Warszawa, ul. Pańska 3, 

tymczasowa siedziba Muzeum.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.07.2011 godzina 12:00, 

miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3, tymczasowa siedziba Muzeum: recepcja.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Realizacja w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


