
Ogłoszenie nr 550158530-N-2020 z dnia 24-08-2020 r.

Wrocław: Opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt

Lubomirskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krajowy numer identyfikacyjny

93069199000000, ul. ul. Szewska  37, 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.

+48713444471, e-mail zamowienia@ossolineum.pl, faks +48713448561.

Adres strony internetowej (url): www.ossolineum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opracowanie dodatkowego projektu

dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Numer referencyjny  DZP-2621-19/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie

wielobranżowego projektu aranżacji wnętrz w projektowanym budynku muzeum, w tym m. in: 1)

projekt architektury wnętrz - opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych,

plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów

wystawienniczych, detali i schematów rozwiązań wnętrzarskich, kłady ścian, podłogi, sufitów,

itp., 2) dobór mebli, zabudów stałych, elementów ruchomych wyposażenia, elementów

dekoracyjnych, materiałów wykończeń, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem

technologii wykonania i prezentacją próbek przyjętych rozwiązań, 3) projekt oświetlenia wnętrz -

rozmieszczenie oświetlenia dostosowane do projektowanego układu, jego rodzaju ze wskazaniem

typu zastosowanych opraw oświetleniowych, 4) projekt konstrukcji, instalacji elektrycznych,

teletechnicznych i sanitarnych na potrzeby aktualizacji projektów wykonawczych opracowanych

przez WXCA Sp. z o. o., 5) wizualizacje (7 sztuk) i próbki materiałowe, 6) koordynacja działania

konsultantów i projektantów branżowych oraz koordynacja wprowadzonych rozwiązań z

dokumentacją projektową budynku Muzeum opracowaną przez WXCA Sp. z o. o., 7)

uzgodnienia w zakresie p.poż i bhp i Sanepid, 8) specyfikacja materiałowa, niezbędne

zestawienia elementów technicznych oraz elementów wyposażenia. 9) wykonanie Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 10) wykonanie dokumentacji
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kosztorysowej (kosztorys inwestorski i przedmiar robót z podziałem na branże), 11)

wykonanie innych niezbędnych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, opinii,

uzgodnień i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych

Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie robót budowlanych Muzeum oraz do realizacji ww. robót

budowlanych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie decyzji, uzgodnień,

opinii, pozwoleń lub zgód, jeżeli wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a

Wykonawca dołożył wszelkich starań by je bezzwłocznie uzyskać, 12) potwierdzanie w toku

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem (na podstawie odrębnej

umowy o nadzór autorski). Obszar objęty przedmiotem zamówienia określają załączniki do

IPU (Istotnych Postanowień Umowy) i wynosi 6787 m2, w tym: • strefa OGÓLNA

obejmująca przestrzenie związane z funkcjonowaniem muzeum (pracownie konserwatorskie,

magazyny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, zaplecze audytorium, serwerownię,

pomieszczenia biurowe przeznaczone na wynajem) o powierzchni 1751 m2; • strefa

SZCEGÓLNA, w której będą przebywać zwiedzający i interesanci (obejmująca strefy

reprezentacyjne, hol i wejście do przestrzeni wystawowych, sale edukacyjne, audytorium,

pracownie merytoryczne i pomieszczenia biurowe, szatnie, sklep, kawiarnię, pomieszczenia

biurowe, czytelnię, toalety, klatki schodowe, komunikację dla zwiedzającego, interesanta i

personelu) o powierzchni 2868 m2, - wymagająca bardziej szczegółowych rozwiązań

projektowych (detale, rozwinięcia ścian, identyfikacja kierunkowa i przestrzenna, itd.); • strefa

GARAŻU o powierzchni 2168 m2; • strefa WYSTAW – nie objęta przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

79932000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
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III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający ogłosił postępowanie na „Zorganizowanie, przeprowadzenie i

rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną

budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród”

(Ogłoszenie o zamówieniu nr 591384-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.). Wyłoniony w tym

postępowaniu Wykonawca - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

przeprowadził w imieniu Zamawiającego Dwuetapowy Konkurs architektoniczno-

urbanistyczny na opracowanie siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. Zgodnie z

postanowieniami Regulaminu Dwuetapowego Konkursu architektoniczno –

urbanistycznego na opracowanie koncepcji Siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we

Wrocławiu (Rozdział VIII pkt 1.2.) Zamawiający przewidział możliwość zaproszenia do

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu

dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich dla zwycięzcy konkursu –

tj. WXCA Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (art. 111 ust 1 pkt 3 Pzp i art. 67 ust. 1 pkt 2

Pzp). Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przywołaną

podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a

przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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