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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:710984-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zestawy wystawowe
2022/S 246-710984

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010025769
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-390
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Załuska
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl 
Tel.:  +48 222026633
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kopernik.org.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
wynajem wystawy czasowej „The world of poison”
Numer referencyjny: DZP.260.67.2022.ASH

II.1.2) Główny kod CPV
39133000 Zestawy wystawowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem wystawy czasowej „Poisson”. Terraria wraz z dekoracją otoczenia 
terrarium i ich elementów (podłoża, rośliny, kłody, kamienie itp.) imitujące naturalne warunki życia zwierząt.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 299 794.55 EUR

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nauki Kopernik
Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

II.2.4) Opis zamówienia:
W skład zamówienia wchodzi:
1. Terraria wraz z dekoracją otoczenia terrarium i ich elementów (podłoża, rośliny, kłody, kamienie itp.) imitujące 
naturalne warunki życia zwierząt;
2. Kolekcja żywych zwierząt, zarówno na potrzeby wystawy, jak i zapas zwierząt na wypadek śmierci bądź 
choroby zwierząt znajdujących się na wystawie;
3. Pokarm dla zwierząt, zarówno żywe, jak i mrożone pożywienie dla zwierząt, podczas całego pobytu wystawy 
w CNK;
4. Materiały weterynaryjne, przybory i narzędzia do obsługi zwierząt oraz leki konieczne do leczenia zwierząt;
5. Dokumentacja zwierząt i dopełnieni formalności związanych z dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia 
zwierząt;
6. Antidota na jad wszystkich zwierząt występujących na wystawie, wykonawca dokona zakupu potrzebnych 
leków w uzgodnieniu ze szpitalem oraz z dopełnieniem wszystkich wymagań polskiego prawa koniecznym do 
podania leków pacjentom.
7. Zapewnienie dwóch opiekunów wystawy do obsługi żywych zwierząt oraz konserwacji sprzętu. Zapewnienie 
obecności przynajmniej jednego opiekuna wystawy na wystawie przez 7 dni w tygodniu, maksymalnie 72 
godziny w tygodniu, zgodnie z grafikiem udostępniania wystaw CNK dla zwiedzających. Obsługa zwierząt 
powinna być zapewniona także w święta i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z potrzebami zwierząt. 
Opiekunowie wystawy muszą znać język angielski. Zapewnienie zastępstwa dla opiekunów w przypadku 
choroby jednego lub obu opiekunów, oraz na czas urlopu opiekunów.
8. Ubezpieczenie pracowników wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej;GA zapewni ubezpieczenie 
obejmujące wszelkie uszkodzenia przedmiotów wystawowych, infrastruktury, oraz zwierząt, które można 
przypisać działaniom jego pracowników podczas pracy opiekunów, w tym podczas: konserwacji sprzętu, 
zajmowania się zwierzętami, oraz leczenia zwierząt. Ponadto, GA zapewni pracownikom ubezpieczenie na 
wypadek obrażeń ciała spowodowanych przez opiekunów podczas wykonywania którejkolwiek z powyższych 
czynności.
9.Protokoły postępowania ze zwierzętami niebezpiecznymi (BHP NP/GA); Uzgodnione zgodnie z Polskim 
prawem.
10. Protokoły działania w przypadku ukąszeń (Protokół postępowania medycznego w przypadku ukąszenia 
przez węża NP/GA); uzgodnione zgodnie z Polskim prawem
11. Dokumenty konieczne do uzyskania wymaganych przez Polskie prawo pozwoleń na transport i wystawienie 
zwierząt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania 

artystycznego
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z 
wolnej ręki jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w 
przypadku zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
W maju 2022 roku zespół programowy CNK zdecydował o wynajęciu wystawy „Poisons” której właścicielem 
jest Nabau Projects S.L. (Grupo Atrox). Decyzja o wynajęciu wystawy czasowej została poprzedzona analizą 
atrakcyjności oraz dostępności na rynku poszczególnych wystaw czasowych. W ocenie zespołu programowego, 
w którego skład wchodzą dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów CNK, wybrana wystawa czasowa stanowi 
atrakcyjną propozycję, zapewniającą wysoką jakość zwiedzania, która poprzez swoją tematykę, oraz odmienny 
od wystaw stałych charakter przyciągnie do CNK nowe grupy odbiorców. Poprzez nie prezentowaną wcześniej 
na polskim rynku wystawienniczym tematykę, zapewni odwiedzającym możliwość zapoznania się z nową 
tematyką. Właścicielem oraz jedynym operatorem wystawy jest Nabu Project (Grupo Atrax), w związku z czym 
niemożliwe jest pozyskanie tej wystawy od innych dostawców. Zawarcie umowy na wynajem wystawy jest 
możliwy jedynie od jej bezpośredniego właściciela Nabau Projects S.L. (Grupo Atrox), który nie udziela licencji 
na operowanie wystawą innym podmiotom.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/12/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nabau Projects S.L. (Grupo Atrox)
Adres pocztowy: Rafael Llopart 37
Miejscowość: Sitges
Kod NUTS: ES511 Barcelona
Kod pocztowy: 08870
Państwo: Hiszpania
E-mail: info@grupoatrox.com 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 299 794.55 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiotom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

21/12/2022 S246
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5

mailto:info@grupoatrox.com
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S246
21/12/2022
710984-2022-PL

5 / 5

Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2022
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