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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456493-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Walim: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
2018/S 201-456493
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
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)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim
Numer referencyjny: KZ.271.12.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
39110000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu, dostawy i montażu wyposażenia kładki dla pieszych nad Jeziorem
Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych
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oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji
Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Miejsce dostawy: Zagórze
Śląskie. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Zadanie 1 – Ławki
Zadanie 2 – Luneta
Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia ujęto w zał. nr 4 do SIWZ tj. Opis
przedmiotu zamówienia. Jednak dla właściwego doboru wyposażenia oraz właściwego jego rozmieszczenia
Zamawiający załączył dokumentację projektową (zał. nr 5 do SIWZ).
Zamawiający nie przewiduje:
— udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
— wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1 - Ławki
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000
39113600
32000000
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagórze Śląskie, Jezioro Bystrzyckie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż prefabrykowanych ławek (siedzisk) z modułami
dźwiękowymi i podświetleniem LED (np.: taśmy LED od spodu ławek) składających się z poszczególnych
elementów, zgodnie z rys. nr 25 projektu wykonawczego wraz z opisem technicznym oraz rys. nr 4 projektu
budowlanego wraz z opisem technicznym (pozostałe elementy opublikowanego projektu wykonawczego i
budowlanego należy traktować tylko pomocniczo) natomiast Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z
Wykonawcą kładki (robót budowlanych) t. j. firmą STRABAG Sp. z o.o. montażu przedmiotu zamówienia.
Opis ławek z modułem dźwiękowym wraz z podświetleniem LED (np. taśma wodoodporna LED) do
indywidualnego zaprojektowania i wkomponowania w projektowane ławki prefabrykowane.
Siedziska ławek muszą być wyposażone w deski z drewna egzotycznego, klejonego, odpornego na warunki
atmosferyczne, zaimpregnowanego i polakierowanego.
Poszczególne elementy zestawu muszą być wyposażone w skrzynki wbudowane w prefabrykat z możliwością
otwarcia celem eksploatacji (np. drzwiczki zamykane na kluczyk, odporne na warunki atmosferyczne,
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych, w kolorze prefabrykatu), w szafce
muszą być zamontowane niezbędne urządzenia umożliwiające wybór poszczególnych efektów dźwiękowych
lub utworów (w szczególności odgłosy zwierząt, ptaków, szumu lasu, szumu wody zapowiedziane wcześniej
przez lektora), umożliwiających uzyskanie odpowiedniego efektu dźwiękowego. Dostawca zobowiązany jest
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dostarczyć na nośniku np. karta SD lub pendrive’a efekty w/w dźwięków zwierząt i ptaków zamieszkujących
rezerwat „Góry Choina”. Zestaw musi być wyposażony w głośniki umożliwiające uzyskanie dźwięku w
odległości m.in. 2 m dookoła ławki. Ławki muszą być wyposażone w głośniki (ilość wg. indywidualnego
projektu) wkomponowane w prefabrykaty, odporne na warunki atmosferyczne oraz zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.
W szafce musi być zainstalowany moduł regulacji głośności, czytnik kart USB lub SD. Ławka musi być
wyposażona w przycisk (odporny na warunki atmosferyczne, wodoodporny), którego celem będzie czasowe
uruchomienie dźwięku (czas do ustalenia na etapie projektowania).
Przedmiot zamówienia dotyczy pozycji nr 4.12/55d.4.12 przedmiaru, rysunku nr 25 projektu wykonawczego,
rysunku nr 4 projektu budowlanego oraz rysunku pomocniczego modułów dźwiękowych oraz oświetlenia,
które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ i dostępne są wraz z całą dokumentacją postępowania na stronie
Zamawiającego pod adresem: http://bip.walim.pl/?c=313 po kliknięciu w link dotyczący przedmiotowego
postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków technicznych
przyłączenia do sieci od właściwego zarządcy, oraz wykonania projektu i przyłącza do budowanej kładki, a
także sporządzenia uproszczonego projektu WLZ z wykorzystaniem wykonanych przez wykonawcę robót
budowlanych kanałów kablowych (do uzgodnienia z firmą STRABAG Sp. z o.o.), w tym również uzyskania
wymaganych prawem, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. Ławki muszą być wyposażone w oświetlenie LED
wodoodporne np.: taśmy LED umiejscowione pod spodem prefabrykatów, w szafce z modułami dźwiękowymi
musi być dodatkowo zainstalowane gniazdko prądowe 230V oraz sterownik zmierzchowy celem uruchamiania
oświetlenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu wykonania ławek z modułami, głośnikami i
oświetleniem, oraz programu dźwiękowego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt ławek wraz z
wizualizacjami do akceptacji Zamawiającego do 60 dni od dnia podpisania umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1800,00
PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. sposobu oraz form wnoszenia
wadium, a także informacje dot. m.in.zasad zwrotu i zatrzymania wadium dostępne są w SIWZ pkt. IX pod
adresem http://bip.walim.pl/?c=313 po kliknięciu w link dot. przedmiotowego postępowania.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2 - Luneta
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38600000
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II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lunety widokowej o następujących parametrach
minimalnych:
— obiektyw: min. 100 mm
— powiększenie: min. 30x
— typ soczewki: BaK 4
— okular szerokokątny
— specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
— wysokość: min. 160 cm
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o

— do zainstalowania na stopie w centralnej części kładki z możliwością obrotu o 360
— obrót poziomy: 360

o
o

— wychył pionowy: 60
— zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Panoramiczna luneta widokowa ma składać się z dwóch elementów: podstawy, mocowanej na stałe do podłoża,
oraz obrotowego, zdejmowanego korpusu. Korpus lunety ma stanowić solidny aluminiowy odlew, który chroni
lunetę przed wpływem czynników atmosferycznych, ale także przed dewastacją. Lokalizacja montażu lunety do
uzgodnienia z Zamawiającym.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 200,00
PLN (słownie: dwieście złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. sposobu oraz form wnoszenia wadium, a
także informacje dot. m.in.zasad zwrotu i zatrzymania wadium dostępne są w SIWZ pkt. IX pod adresem http://
bip.walim.pl/?c=313 po kliknięciu w link dot. przedmiotowego postępowania.

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 096-218248

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
Część nr: 1
Nazwa:
Zadanie 1 - Ławki
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Zadanie 2 - Luneta
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. 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 kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim
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.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlegają wykluczeniu:
— na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
— na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp (szczegółowy opis w dziale VI SIWZ)
5. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ tj.
Formularz oferty. Wraz z ofertą powinny być złożone:
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— Oświadczenie Wykonawcy (wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), o którym mowa w pkt.
VII.1 niniejszej SIWZ, a mianowicie Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ (UWAGA!!! JEDZ należy złożyć w formie
określonej w pkt. VIII.4 SIWZ)
— Pełnomocnictwo do podpisania oferty / zawarcia umowy (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo należy załączyć w
formie oryginału,
— Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w
formie oryginału,
— Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia tj. Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie należy załączyć w formie oryginału,
— Dowód wniesienia wadium (zgodnie z pkt. IX.3 lub IX.4 SIWZ).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia pozostałych oświadczeń i dokumentów o których
mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
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:
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.
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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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018

18/10/2018
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