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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163819-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Walim: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2018/S 074-163819
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Walim
ul. Boczna 9
Walim
58-320
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kłos
Tel.: +48 748494351
E-mail: przetargi@walim.pl
Faks: +48 748494355
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.walim.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.walim.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w
Zagórzu Śląskim
Numer referencyjny: KZ.271.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
32000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do
Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania
zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego
Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Dostawa
zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie
podzielone jest na dwie części:
Zadanie 1 – Urządzenia multimedialne
Zadanie 2 – Meble
Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie.
Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i urządzeń multimedialnych ujęto w
załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i
urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5
do SIWZ).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 183 281.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1 Urządzenia multimedialne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000
32300000
32320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamek Grodno, Zagórze Śląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji
Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych
oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji
Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia oraz
minimalne wymogi odnośnie urządzeń multimedialnych ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry
techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia
Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 137 651.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.04.04.04-02-0002/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2 Meble
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000
39150000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamek Grodno, Zagórze Śląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku
Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form
edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie
organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie mebli
ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru mebli
oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 630.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.04.04.04-02-0002/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

4/7

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach opisanych w §12 projektu umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego tj.Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 - sala narad.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zainteresowane osoby powinny stawić się na 5 minut przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest
jawne,bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem ilości znaków w sekcji II ogłoszenia, w polu II.1.1) „Nazwa”, Zamawiający
informuje, że pełna nazwa zadania brzmi: „Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum
Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie
udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie
Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w
Gminie Walim"”. Pełna nazwa widnieje w dokumentacji postępowania, zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem http://bip.walim.pl/?c=313, po kliknięciu w zakładkę dotyczącą przedmiotowego
postępowania.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert dla każdej części z
osobna, w wysokości:
a) dla zadania 1 – 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
b) dla zadania 2 – 1 200,00 (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oraz form wnoszenia wadium, a także informacje dotyczące m.in.
zasad zwrotu i zatrzymania wadium dostępne są w dokumentacji postępowania (SIWZ pkt. IX).
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia.
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy.
Treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Od wyroku sądu, Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
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E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2018
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