
Ogłoszenie nr 510135114-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU : Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów
Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540942-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540088069-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka
Sienkiewicza  26, 15-092  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-
mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): sybir.bialystok.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby
Muzeum Pamięci Sybiru

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DAF.261.74.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów
Muzealnych w Muzeum Pamięci Sybiru. Na Pracownię Konserwacji składają się dwa
pomieszczenia: 1) Pracownia „mokra”, w której będą wykonywane prace z użyciem wody lub
innych rozpuszczalników, takie jak kąpiele, dublaż, nawilżanie, suszenie, prostowanie,
dezynfekcja w parach PCMC, a także magazynowanie rozpuszczalników i innych substancji
szkodliwych / drażniących. 2) Pracownia „sucha” – w której wykonywane będą następujące
prace: dokumentacja konserwatorska, badania laboratoryjne, oczyszczenie muzealiów, klejenie,
retuszowanie, odkwaszanie, konsolidacja; ponadto magazynowanie materiałów takich jak
papiery, tektury, płótna. 2. Zakres zamówienia obejmuje: WYPOSAŻENIE PRACOWNI



"MOKREJ" 1 Dygestorium szczelinowe z podblatową szafką wentylowaną szt.1 2 Wannostół
niskociśnieniowy wraz z odkurzaczem kpl.1 3 Stół podświetlany szt.1 4 Maszyna do
uzupełniania masą papierniczą szt.1 5 Suszarka półkowa szt.1 6 Krzesło warsztatowe niskie szt.2
7 Krzesło warsztatowe wysokie szt.1 8 Stanowisko do oczyszczania na mokro: projekt + trzy
zlewy (dwa mniejsze, jeden większy) oraz blat pomiędzy zlewami; wyposażone w szafki z
drzwiami przesuwnymi kpl.1 9 Blat roboczy przy dygestorium: projekt + stół roboczy z blatem z
płyty o wysokiej odporności na zniszczenia mechaniczne i wilgoć szt.1 WYPOSAŻENIE
PRACOWNI "SUCHEJ" 10 Stół roboczy jezdny z regulowaną wysokością blatu: projekt + stół
szt. 4 11 Szafa na materiały : projekt + szafa szt.1 12 Stanowisko do wykonywania
dokumentacji, badań konserwatorskich oraz przechowywania sprzętu badawczego: projekt+
wykonanie szt.1 13 Mapnik (szufladowiec) z zamkiem centralnym szt.1 14 Zestaw odciągowy do
montażu na stanowisku pracy kpl.1 15 Obcinarka nożycowa szt.1 16 Szarfowarka do skóry kpl.1
17 Lampa do punktowania ze świetlówkami Daylight i UV szt.1 18 Lupa podświetlana szt.1 19
Kolorymetr szt.1 20 Szlifierko – wiertarka akumulatorowa z osprzętem, z zapasowym
akumulatorem kpl.1 21 Szywnica introligatorska (krosno do szycia książek) szt.1 22 Prasa
belkowa szt.1 23 Prasa do oporkowania z kołkami szt.1 24 Prasa introligatorska śrubowa szt.1 25
Płyty do prasowania szt.24 26 Obciążniki szt.6 27 Tablica narzędziowa + haczyki kpl.1 28
Rejestrator temperatury i wilgotności szt.2 29 Statyw na elektrodę i czujnik temperatury szt.1 30
Zestaw wymiennych końcówek do kautera szt.8 31 Taca z melaminy szt.2 32 Ręczniki z
mikrofibry szt.50 33 Kuweta z białego polipropylenu szt.2 34 Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny
szt.1 35 Mikser kielichowy szt.1 3. W ramach dostawy wymaga się od Wykonawcy: 1)
Dostarczenia wyposażenia do Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku ul. Węglowa 1;
2) W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek, wniesienie,
montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, podłączenie pod instalacje oraz
uruchomienie każdego urządzenia, 3) Wykonanie i dostarczenie do akceptacji Zamawiającego
projektów stanowisk wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ w formie wizualizacji lub rysunków wraz z opisem materiałów, które
zostaną użyte, 4) Przekazania: a) instrukcji obsługi w języku polskim wraz z opisem sposobu
eksploatacji oraz warunki utrzymania gwarancji dostarczonych urządzeń; b) kart gwarancyjnych
potwierdzających udzielenie wymaganej SIWZ gwarancji, c) certyfikatów CE zgodnie z
dyrektywą Niskoprądową na urządzenia w szczególności dla dygestorium d) Deklarację
Zgodności Wspólnoty Europejskiej dla dygestorium w zakresie norm zharmonizowanych: PN-
EN 61140, PN-EN 61010, PN-EN 61293, PN-EN e) Certyfikaty ISO 9001, 1400, OHSAS
18001dla dygestorium. 5)Urządzenia winny być: a) fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do
pracy oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. b) dostarczone Zamawiającemu w
oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie
jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, c) dopuszczone do obrotu i użytkowania na
terenie UE, czego potwierdzeniem winna być deklaracja zgodności producenta oraz/lub
oznakowanie CE w zależności od urządzenia, d) identyfikowalne poprzez unikalny numer
seryjny lub w inny sposób przewidziany przez producenta 6) przeszkolenie max. 4 pracowników
Zamawiającego z obsługi następujących urządzeń: dygestorium szczelinowego, stanowiska do
oczyszczania na mokro (wymiana filtrów wody), kolorymetru. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39180000-7

Dodatkowe kody CPV: 42912320-1, 39151200-7, 42900000-5, 42995000-7, 42640000-4,
42991400-3, 39713430-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 272538.43 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: CEIBA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: agnieszka@ceiba.pl 
Adres pocztowy: ul. Hallera 34, 40-320 Katowice 
Kod pocztowy: 40-320 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 335222.27 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 335222.27 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 335222.27 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ



IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


