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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457138-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Monitory ekranowe
2015/S 250-457138
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
Punkt kontaktowy: jw.
Osoba do kontaktów: Katarzyna Urbaś
02-086 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226082273
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bn.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu Krasińskich (Pałacu
Rzeczypospolitej) w Warszawie, zakup oprogramowania wraz ze scenariuszem merytorycznym dla potrzeb
audiowizualnych w Pałacu Krasińskich.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Biblioteka
Narodowa, Pałac Krasińskich, Pl. Krasińskich 3/5, Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz
Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie oraz zakup oprogramowania wraz ze scenariuszem
merytorycznym dla potrzeb audiowizualnych w Pałacu Krasińskich, realizowany w ramach Projektu pn.
„Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego
dziedzictwa kulturowego XVII wieku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych na podstawie umowy Finansowej Nr 5/2014/
PL08/MF EOG z dnia 9 maja 2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.11.2014 r., Aneksem nr 2 z dnia
02.03.2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 16.03.2015 r., Aneksem nr 4 z dnia 08.05.2015 r., Aneksem nr 5 z dnia
28.07.2015 r., Aneksem nr 6 z dnia 23.10.2015 r. i Aneksem nr 7 z dnia 26.11.2015r.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30231300, 32420000, 51610000, 39151100, 48822000, 30213100, 32422000, 48219000, 48000000,
32343000, 32342300, 32342420, 72212000, 72000000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz
wewnątrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie oraz zakup oprogramowania wraz ze
scenariuszem merytorycznym dla potrzeb audiowizualnych w Pałacu Krasińskich, realizowany w ramach
Projektu pn. „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie –
europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych na podstawie umowy Finansowej
Nr 5/2014/PL08/MF EOG z dnia 9 maja 2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.11.2014 r., Aneksem nr 2 z dnia
02.03.2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 16.03.2015 r., Aneksem nr 4 z dnia 08.05.2015 r., Aneksem nr 5 z dnia
28.07.2015 r., Aneksem nr 6 z dnia 23.10.2015 r. i Aneksem nr 7 z dnia 26.11.2015r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę urządzeń, sprzętu oraz oprogramowania opisanego w projekcie pn. „Projekt instalacji audiowizualnej
w arkadach Pałacu Krasińskich/Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, aktualizacja – maj 2015r.”,
2) wstępne zmontowanie i skonfigurowanie dostarczonych urządzeń i sprzętu opisanego w projekcie pn.:
„Projekt instalacji audiowizualnej w arkadach Pałacu Krasińskich/Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie,
aktualizacja – maj 2015r.”,
3) ustawienie we wskazanych lokalizacjach urządzeń, sprzętu oraz skrzyń transportowych,
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4) instalację przełącznika sieciowego i serwera multimedialnego w istniejącej szafie Rack w serwerowni w
Pałacu Krasińskich/Pałacu Rzeczypospolitej wraz z niezbędnym okablowaniem,
5) opracowanie, wykonanie i konfiguracja oprogramowania w tym aplikacji mobilnych,
6) instalację oprogramowania i konfigurację serwera multimedialnego, przełącznika sieciowego oraz punktów
dostępowych Wi-Fi,
7) instalację oprogramowania, konfigurację wraz z wgraniem prezentacji na serwer multimedialny, playery, oraz
urządzenia kiosku multimedialnego,
8) integrację z instalacją zamontowanego urządzenia kiosku multimedialnego, z wyłączeniem instalacji
oprogramowania systemowego na urządzeniach kiosku multimedialnego, którego dostawa wraz z
oprogramowaniem systemowym i uruchomieniem została wykonana przez Zamawiającego,
9) uruchomienie systemu multimedialnego prezentacji multimedialnej w oknach arkad Pałacu Krasińskich/
Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie od strony ulicy Miodowej, zwanego dalej „Systemem multimedialnym”.
Przez „System multimedialny” należy rozumieć, że jest to system komputerowy umożliwiający wymianę
informacji z użytkownikiem za pomocą kilku różnych mediów, takich jak: tekst, głos, obraz,
10) przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
11) szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego,
12) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,
13) przekazanie systemu multimedialnego do eksploatacji,
14) udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego do dostarczonego Systemu multimedialnego,
15) opracowanie i przekazanie spotu oraz prezentacji multimedialnych na podstawie przygotowanego przez
Wykonawcę scenariusza merytorycznego,
16) inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
System multimedialny musi współpracować z kioskiem multimedialnym. Opis i parametry kiosku
multimedialnego (infokiosku) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 3 do Umowy).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Projekt instalacji
audiowizualnej w arkadach Pałacu Krasińskich/Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, aktualizacja – maj
2015r.”,
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca udzieli rękojmi ustawowej (24-miesięcznej) i co najmniej 36–miesięcznej gwarancji producenta
na:
— dostarczone, zamontowane, uruchomione ekrany multimedialne, monitory LCD, playery multimedialne
– komputery, serwer komputer, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne wraz z
oprogramowaniem,
— dostarczone, zamontowane stojaki/stelaże dla urządzeń multimedialnych.
Rękojmia i gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dostarczonych,
zamontowanych i uruchomionych urządzeń, o których mowa powyżej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
Wraz z dostarczonymi urządzeniami, Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne producenta,
potwierdzające okres i warunki gwarancji określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorze umowy. Jeżeli
producent nie dodaje kart gwarancyjnych do urządzeń, Zamawiający wymaga, aby okres i warunki gwarancji
były możliwe do zweryfikowania w zakresie zgodności z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ
– Wzorze umowy, przez stronę internetową producenta lub telefonicznie, po podaniu numeru seryjnego
urządzenia.
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Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na oprogramowanie/aplikacje od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorze
umowy.
2) wszystkie zastosowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad i wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2015 r. ;
3) wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne oznaczenie znakiem CE oraz
dostarczone wraz z urządzeniami, ważne deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi CE;
4) Wykonawca, przez cały okres trwania gwarancji, zapewni usługę wsparcia informatycznego i technicznego
dla całości zainstalowanego oprogramowania w ramach „Systemu multimedialnego”. Usługa ta polegać będzie
na:
a) aktualizacji oprogramowania bez dodatkowych opłat licencyjnych, przez co należy rozumieć nieodpłatną
instalację nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych, itp.;
b) instalowaniu w siedzibie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, przez upoważniony serwis Wykonawcy,
wszystkich aktualizacji oprogramowania, nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających oraz
poprawek programistycznych;
c) świadczeniu przez Wykonawcę pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie elektronicznej lub
telefonicznej, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 09:00 -17:00 w języku polskim;
d) zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów
technicznych, poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
e) dostarczenia nośników, na których zapisane będą najnowsze, udoskonalone, rozpowszechniane wersje
programów, o których mowa w pkt a), w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę
zapotrzebowania Zamawiającego na wskazaną przez Zamawiającego wersję programu. Zapotrzebowanie musi
zostać złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub mailem;
5) monitory LCD, player multimedialny (komputer), serwer (komputer), przełącznik sieciowy, punkt dostępowy
Wi-Fi, komputery przenośne muszą być produkowane zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną;
6) monitory LCD, player multimedialny komputer, serwer komputer, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy WiFi, komputery przenośne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności, (Dz. U. z 2010 r., nr 138 poz. 935);
7) oferowany sprzęt musi spełniać wymagania Energy Star, tj.: monitory LCD, player multimedialny komputer,
serwer komputer, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne;
8) Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy, zgodnie z §5 ust. 4 Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)
ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 zł. Kopię opłaconej polisy
(potwierdzonej za zgodność z oryginałem) Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego przed
podpisaniem umowy. W przypadku gdy termin ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca bez wezwania najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu ubezpieczenia dokona
przedłużenia ubezpieczenia, a kopię opłaconej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) złoży u
Zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia
oraz nie przekazania kopii polisy ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo ubezpieczenia Wykonawcy
i obciążenia go kosztami z tym związanymi, bez dodatkowego wezwania.
6. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o
dokumenty zawarte w SIWZ.
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3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców.
Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdział VII ust. 11 SIWZ oraz Załącznik nr
14 do SIWZ.
8. Wykonawcy składający ofertę wniosą wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
złotych). Postanowienia dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale VIII. „WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM”.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny wartości umowy brutto; postanowienia
dotyczące zabezpieczenia zawarte zostały w Rozdziale IX. „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 611 282 PLN
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 45 000,00zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2 ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn.
zm.).
5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać
zapis, że „Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/17/15, pod nazwą: „Zakup
i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu Krasińskich (Pałacu
Rzeczypospolitej) w Warszawie, zakup oprogramowania wraz ze scenariuszem merytorycznym dla potrzeb
audiowizualnych w Pałacu Krasińskich”.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek
bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005.
UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego!
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Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: "Wadium dot. przetargu nieogr.-znak sprawy
XIV/264/17/15-Zakup i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu
Krasińskich (…)”.
7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w
osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213;
02-086 Warszawa, w pokoju 283 Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię
dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia
przelewu.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta
lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku
zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5
ustawy Pzp.
10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp.
11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym,
Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 niniejszego Rozdziału zostało złożone
jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zawiera Wzór umowy stanowiacy załącznik nr 2 do SIWZ.
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe,
zgodnie ze złożoną ofertą, której kopia stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem i odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym:
1) koszt kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do umowy,
2) koszt gwarancji i świadczenia serwisu gwarancyjnego.
3. Niedoszacowanie przez Wykonawcę kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może stanowić
podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i na
podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury.
5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie Strony umowy „Protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy bez wad”, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy.
6. Podstawą dokonania zapłaty Wykonawcy będzie poprawnie wystawiona i dostarczona do siedziby
Zamawiającego faktura wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy potwierdzającym wykonanie przedmiotu
umowy bez wad.
7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od otrzymania
przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Faktura zawierać będzie symbol i numer Umowy.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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1. W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta łączna) jako wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest, aby taka oferta spełniała następujące
wymagania:
1) wskazanie podmiotów w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (nazwy i adresy),
2) Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika, musi być załączony do oferty w formie
pisemnej – oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentujące Wykonawców występujących wspólnie
albo załączony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
opisanego:
a) w Rozdz. V ust. 1 pkt 4) lit. a) SIWZ warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
b) w Rozdz. V ust. 1 pkt 4) lit. b) SIWZ warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, potwierdzającej wysokości
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie powinno zostać
dostarczone w oryginale.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp
Zamawiający, żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
ustawy Pzp – według załączonego wzoru (Załącznik nr 11 do SIWZ),
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 złotych
(słownie: jeden milion złotych),
Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w
wysokości 1 500 000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub zdolność kredytową na taką
kwotę.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełniania opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu – Wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – według załączonego wzoru (Załącznik nr 9 do SIWZ –
Wykaz dostaw i usług) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
UWAGA: Zamawiający ogranicza obowiązek złożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie
zamówienia do zamówień wskazanych w wykazie głównych dostaw lub usług spełniających opisany w rozdz. V
ust. 1 pkt. 2) SIWZ warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia, dowodami, o których mowa powyżej są:
„1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) (…)
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.”
Zgodnie z §1 ust. 3 Rozporządzenia, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w Wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej
wymienionych dowodów.
Zgodnie z §1 ust. 5 Rozporządzenia, w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
lub dowody będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie
wynikać, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 3) SIWZ warunku dotyczącego
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu – Wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – według załączonych wzorów (Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób i Załącznik
nr 8a do SIWZ – Wykaz osób – doświadczenie). Wykaz należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania, w
taki sposób, aby udowodnić spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt. 3)
SIWZ.
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Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia. Zobowiązanie powinno zostać dostarczone w oryginale.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp
Zamawiający, żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
ustawy Pzp – według załączonego wzoru (Załącznik nr 11 do SIWZ),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał
należycie, co najmniej:
a) 1 dostawę wraz z instalacją oraz integracją systemu audiowizualnego obejmującą minimum instalację ściany
wideo, o łącznej wartości co najmniej 900 000 zł brutto
b) 1 usługę polegającą na stworzeniu aplikacji mobilnej służącej do zarządzania systemami audiowizualnymi.
c) 1 usługę polegającą na stworzeniu aplikacji do sterowania urządzeniami ruchem ciała użytkownika za
pomocą czujnika ruchu bez konieczności używania przez użytkownika kontrolera.
W przypadku podania w wykazie wartości danej dostawy w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca udowodni, że dysponuje co najmniej 3 osobami w tym:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika projektu – posiadającą doświadczenie w
koordynowaniu realizacji co najmniej 1 zamówienia o łącznej wartości co najmniej 900 000 zł brutto,
polegającego na dostawie, instalacji oraz integracji systemu audiowizualnego obejmującego minimum instalację
ściany wideo,
b) co najmniej dwoma osobami do pełnienia funkcji programisty – posiadającymi minimum dwuletnie
doświadczenie w projektowaniu i pracy przy aplikacjach mobilnych, z których każda w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, stworzyła co najmniej 1 aplikację mobilną pracującą pod kontrolą
jednego z systemów operacyjnych: iOS lub Android lub Windows Phone. Przy czym Zamawiający wymaga,
aby osoby do pełnienia funkcji programisty posiadały łącznie wyżej opisane doświadczenie zawodowe we
wszystkich 3 systemach operacyjnych, tj. iOS lub Android lub Windows Phone.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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Otwarta
IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Termin udzielonej gwarancji i sprawowania serwisu. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
XIV/264/17/15

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.2.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.2.2016 - 12:30
Miejscowość:
Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa; Kancelaria, pokój 283

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według załączonego wzoru
(Załącznik nr 12 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie według
załączonego wzoru (Załącznik nr 13 do SIWZ).
2. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w treści
Załącznika nr 13 do SIWZ).
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp składa co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie,
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj. zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 1.:
a) ppkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
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— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
b) pkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert).
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące i 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z ust. 4.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1. i 4.
7. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do
oferty należy załączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 lub równoważny dla producenta następujących
pozycji sprzętowych: monitory LCD, player multimedialny (komputer), serwer (komputer), przełącznik sieciowy,
punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne.
2) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia
wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, (Dz. U. z 2010 r., nr 138
poz. 935) dla urządzeń: monitory LCD, player multimedialny komputer, serwer komputer, przełącznik sieciowy,
punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne. Za takie zaświadczenie zostanie uznana deklaracja dla danego
typu sprzętu wystawiana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany
sprzęt spełnia wymagania Energy Star, dla: urządzeń: monitory LCD, player multimedialny komputer, serwer
komputer, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy Wi-Fi, komputery przenośne. Obok samego zaświadczenia,
za takie zaświadczenie zostanie uznany wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://
www.energystar.gov zawierający informację o umieszczeniu oferowanego modelu sprzętu w bazie danych
prowadzonej przez Komisję Europejską. Wydruk ze strony internetowej winien potwierdzać, że oferowane
urządzenia znajdowały się w tej bazie przed upływem terminu składania ofert.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane §6 ust. 1, i 3 i 4:
1) Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 Rozporządzenia jw., złożyć
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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2) Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 Rozporządzenia jw., złożyć inne
dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia
jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny wartości umowy brutto.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Regulacje dotyczycą wniesienia zabezpieczenia zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.
10. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców.
Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdział VII ust. 11 niniejszej SIWZ oraz
Załącznik nr 14 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone
zostały w dziale VI ustawy Pzp i przysługują 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na
stronie internetowej Urzędu.
2. 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przprzed 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
7. 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 art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 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.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2015
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