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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116395-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Urządzenia audiowizualne
2014/S 068-116395

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.:  +48 326303091
E-mail: kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl, amaraszek@muzeumgornictwa.pl
Faks:  +48 2771125
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumgornictwa.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:
Zadanie 1 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–
2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele
kulturalne, turystyczne i oświatowe”, Zadanie 2 Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji,
sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul.
3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów
poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS PL229

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
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w komorach na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.
Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii
bezpieczeństwa - na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32321200, 32322000, 38652100, 30200000, 32320000, 42961000, 32232000, 32342400, 51110000, 48000000,
71323100, 38653400, 48820000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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:
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w komorach na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.
Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii
bezpieczeństwa - na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

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)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach na poziomie –
320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja
obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w komorach na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32321200, 32322000, 38652100, 30200000, 32320000, 42961000, 32232000, 32342400, 51110000, 48000000,
71323100, 38653400

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w komorach na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zadania 1.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z
późn. zm.).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Alior Bank Nr 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w
Dziale księgowości (pok. 115) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w
wyznaczonym terminie do godz. 15:00.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
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7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być
złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu,
w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres
obowiązywania rękojmi jak również złożenie 2 odrębnych dokumentów.
II. Gwarancja i rękojmia.
1. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla instalacji, urządzeń
i sprzętu 36 miesięcy, zgodnie z zapisami. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja
producenta, po okresie 36 miesięcy gwarancji Wykonawcy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu
1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych.
4. Ustala się, że ostatni przegląd gwarancyjny rozpocznie się przed upływem terminu gwarancyjnego, a
zakończy je protokołem odbioru pogwarancyjnego nie później niż w ostatnim dniu gwarancji z zastrzeżeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę
wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie
z art. 581 §1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru
pogwarancyjnego.
6. Na przedmiot niniejszego zamówienia, instalacje, urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 1
roku od daty protokołu końcowego odbioru.
7. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany
do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji,
zgodnie z niniejszym paragrafem.
III. Zamówienia uzupełniające
1. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie dostaw, zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy,
to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te dostawy na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego
udzielonego na podstawie art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp przy jednoczesnym zachowaniu tych samych lub lepszych
norm, standardów i parametrów.
2. Za czynności wykonane bez zgody Zamawiającego wynagrodzenie nie przysługuje.
IV. Termin wykonania Umowy
1. Za termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień podpisania niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od daty podpisania
umowy tj. do dnia ………
3. Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie
umowy.
V. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (załącznik nr 10).
VI. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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).:
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10–11 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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 pkt 1), 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. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
VII. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 20 000 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
VIII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.
a) kody CPV
Główny przedmiot
— 32321200 Urządzenia audiowizualne.
Dodatkowe przedmioty.
— 32322000 Urządzenia multimedialne,
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— 38652100 Projektory,
— 30200000 Urządzenia komputerowe,
— 32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny,
— 42961000 System sterowania i kontroli,
— 32232000 Sprzęt wideokonferencyjny,
— 32342400 Sprzęt nagłaśniający,
— 51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego,
— 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
— 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
— 38653400 Ekrany projekcyjne.

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją
na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i
oświatowe”
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii
bezpieczeństwa - na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48820000, 48000000, 48620000, 48700000, 30200000, 32523000, 30236200, 30233160, 32420000,
31214100, 30237360, 31682530

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii
bezpieczeństwa – na poziomie – 320 Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z
późn. zm.).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Alior Bank Nr 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075
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4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w
Dziale księgowości (pok. 115) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w
wyznaczonym terminie do godz. 15:00.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Dla Zadania 2
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być
złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30 % jego wartości na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu,
w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres
obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów..
II. Gwarancja i rękojmia
1. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla instalacji, urządzeń
i sprzętu 36 miesięcy, zgodnie z zapisami. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja
producenta, po okresie 36 miesięcy gwarancji Wykonawcy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu
1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych.
4. Ustala się, że ostatni przegląd gwarancyjny rozpocznie się przed upływem terminu gwarancyjnego, a
zakończy je protokołem odbioru pogwarancyjnego nie później niż w ostatnim dniu gwarancji z zastrzeżeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę
wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie
z art. 581 § 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru
pogwarancyjnego.
6. Na przedmiot niniejszego zamówienia, instalacje, urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 1
roku od daty protokołu końcowego odbioru.
7. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
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9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany
do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji,
zgodnie z niniejszym paragrafem.
III. Zamówienia uzupełniające
1.Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie dostaw, zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy,
to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te dostawy na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego
udzielonego na podstawie art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp przy jednoczesnym zachowaniu tych samych lub lepszych
norm, standardów i parametrów.
2. Za czynności wykonane bez zgody Zamawiającego wynagrodzenie nie przysługuje.
IV. Termin wykonania Umowy
1. Za termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od daty podpisania
umowy tj. do dnia ………
3. Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie
umowy.
V. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (załącznik nr 10).
VI. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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).:
1) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10–11 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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 pkt 1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
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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. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
VII. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 2 – 4 000 PLN, (słownie: cztery tysiące złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
VIII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
Pzp.
a) kody CPV
Główny przedmiot
— 48820000-2 – Serwery.
Dodatkowe przedmioty
— 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
— 48620000-0 - Systemy operacyjne,
— 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego,
— 30200000-1 - Urządzenia komputerowe,
— 32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne,
— 30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych,
— 30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej,
— 32420000-3 - Urządzenia sieciowe,
— 31214100-0 - Przełączniki,
— 30237360-0 - Kasety z taśmą LTO,
— 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 20 000 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
Zadanie 2 – 4 000 PLN, (słownie: cztery tysiące złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z
późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank
Nr 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).
6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:
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1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku
temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
3) wskazanie sumy gwarancyjnej,
4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego, / Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze/,
5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela,
6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa,
przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.
7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej/ poręczenia udzielane 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):
1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe
okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa,
przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje
wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zadanie 1
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1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe, do wysokości określonej w ofercie.
2. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi
zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy jest ostateczna i nie
ulegnie zwiększeniu.
4. Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto
przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
5. W przypadku pominięcia w cenie jakiejkolwiek pozycji prac lub sprzętu bezpośrednio związanych z
przedmiotem umowy zostaną one wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, bez prawa
dochodzenia roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tego tytułu.
6. Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część przedmiotu umowy. Częściowe
fakturowanie nie może się odbyć częściej niż raz w miesiącu, odpowiednio do wartości całej części (pozycji
harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji.
7. Odbiory częściowe przedmiotu umowy będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie
stopnia zaawansowania prac i dostaw, proporcjonalnie do całej wartości każdej z części pozycji
harmonogramu.
8. Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe nie częściej niż raz w miesiącu – do 14 dni od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy bez uwag.
9. Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć podpisany przez Zamawiającego protokół
częściowy wykonania przedmiotu umowy bez uwag w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zadania.
10. Podstawę wystawienia faktur częściowych VAT stanowić będzie, podpisany przez wyznaczone osoby
ze strony Zamawiającego, protokół częściowego odbioru bez uwag wykonania przedmiotu umowy, a faktury
końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
11. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane dostawy, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę
wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
12. W przypadku braku oświadczenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający upoważniony będzie do
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę
do zgłoszenia pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także
koszty wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania Wykonawcy.
17. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
18. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych prac.
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19. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po dokonaniu
stosownego wezwania.
Zadanie 2
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe, do wysokości określonej w ofercie:
2. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi
zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy jest ostateczna i nie
ulegnie zwiększeniu.
4. Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto
przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
5. W przypadku pominięcia w cenie jakiejkolwiek pozycji prac lub sprzętu bezpośrednio związanych z
przedmiotem umowy zostaną one wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, bez prawa
dochodzenia roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tego tytułu.
6. Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część przedmiotu umowy. Częściowe
fakturowanie nie może się odbyć częściej niż raz w miesiącu, odpowiednio do wartości całej części (pozycji
harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji.
7. Odbiory częściowe przedmiotu umowy będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie
stopnia zaawansowania prac i dostaw, proporcjonalnie do całej wartości każdej z części pozycji
harmonogramu.
8. Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe nie częściej niż raz w miesiącu – do 14 dni od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy bez uwag.
9. Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć podpisany przez Zamawiającego protokół
częściowy wykonania przedmiotu umowy bez uwag w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zadania.
10. Podstawę wystawienia faktur częściowych VAT stanowić będzie, podpisany przez wyznaczone osoby
ze strony Zamawiającego, protokół częściowego odbioru bez uwag wykonania przedmiotu umowy, a faktury
końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
11. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane dostawy, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę
wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
12. W przypadku oświadczenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę
do zgłoszenia pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także
koszty wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania Wykonawcy.
17. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
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18. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych prac.
19. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po dokonaniu
stosownego wezwania.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
— do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w tym złożenia oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, albo
— reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”
lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed
podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,
że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla zadania 1
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp oraz 24 ust 2 dla zadania 1. Zamawiający żąda
dokumentów:
A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
B) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
C) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o artykuł 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert;
D) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4–8 Pzp oraz w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10–11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,
z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
G) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotową informację lub odpowiednio
listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dla Zadania 2
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp oraz 24 ust 2 dla zadania 2. Zamawiający żąda
dokumentów:
A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
B) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
C) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o artykuł 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert;
D) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4–8 Pzp oraz w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10–11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 , 10–11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,
z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
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dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
G) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotową informację lub odpowiednio
listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zadanie 1
W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4.A), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4.B) ;
C) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu,
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4. ppkt A SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”
lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zadanie 2;
W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4.A), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2.);
B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4.B) (Załącznik nr 2.b);
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C) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu,
potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4. ppkt A SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2.a);
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”
lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zadanie 1
A) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000 PLN, lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 500 000 PLN.
B) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
Zadanie 2
A) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000 PLN, lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 50 000 PLN.
B) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 50 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zadanie 1
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych dostaw, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego
w pkt. 5.1.2. SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy usługi zostały wykonane należycie;
Uwaga:
1. 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 za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ uznaje się:
a) Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt
1.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie



Dz.U./S S68
05/04/2014
116395-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

17/27

05/04/2014 S68
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

17/27

zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez
Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o
niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
B) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z uwzględnieniem warunku określonego
w pkt 5.1.3.2 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”
lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zadanie 2
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych dostaw, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego
w pkt. 5.1.2. SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy usługi zostały wykonane należycie;
Uwaga:
1. 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 za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ uznaje się:
a) Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt
1.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez
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Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o
niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
B) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z uwzględnieniem warunku określonego
w pkt 5.1.3.2 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”
lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zadanie 1
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, należycie co najmniej:
1) Minimum 2 (dwie) dostawy polegające na dostawie i instalacji systemu audiowizualnego o wartości min.
200 000 PLN brutto każda. Przyjmuje się iż system audiowizualny to system obejmujący jeden lub więcej z
następujących elementów:
— system nagłośnieniowy,
— system tłumaczeń symultanicznych,
— system telekonferencji,
— system projekcji obrazu.
II. Potencjał techniczny:
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.
III. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
1. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadająca uprawnienia
SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń;
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 1 kV.
Zadanie 2
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, należycie co najmniej:
1) Minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego wraz z instalacją o wartości min. 50 000 PLN brutto
każda.
II. Potencjał techniczny
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.
III. osoby zdolne do wykonania zamówienia:
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1. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadająca uprawnienia
SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń;
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 1 kV.

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
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
Najniższa cena

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:
ZP/12/MGW/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 53,44 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatność u Zamawiającego, gotówka, przelew.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.5.2014 - 10:00

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: 16.5.2014 - 10:10
Miejscowość:
Zabrze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–
2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele
kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

VI.3) Informacje dodatkowe
Oferta musi zawierać
Zadanie 1
1) kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu
zawartości oferty),
2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),
3) Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu złożony w formie oryginału,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie
oryginału,
5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie
oryginału,
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ,
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik nr B1)
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 10) – jeśli dotyczy.
10) Kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości oferty).
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),
2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),
3) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie
oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) Formularz – Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie
oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ;
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, przy czym:
A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące
Załączniki nr 1.1, 6, 7, 8.(1-n), 9, wg Spisu zawartości oferty;
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7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik nr B1) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 10) – jeśli dotyczy.
10) Kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości oferty).
Zadanie 2
1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu
zawartości oferty),
2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),
3) Formularz oferty(część A wg Spisu zawartości oferty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu złożony w formie oryginału,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie
oryginału,
5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie
oryginału,
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ,
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 4.P wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik nr B1)
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 10) – jeśli dotyczy.
11) Kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości oferty).
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),
2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),
3) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie
oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) Formularz – Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie
oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ;
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, przy czym:
A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące
Załączniki nr 1.1, 6, 7, 8.(1-n),9 wg Spisu zawartości oferty;
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7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 4.P wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik nr B1) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 10) – jeśli dotyczy.
11) Kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości oferty).
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku jeśli Wykonawca składa ofertę na na
dwa zadania, wszystkie wymagane dokumenty wymienione w punkcie 5.2 SIWZ mogą być złożone raz lub
oddzielnie dla każdego z zadań.
II. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za
zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza –należy załączyć w
ofercie:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
– jako Załącznik nr 1.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr
1.3
III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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):
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10-11 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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 pkt 1), 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. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
IV. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp dla
zadania 1.
a) kody CPV
Główny przedmiot
32321200 Urządzenia audiowizualne.
Dodatkowe przedmioty.
32322000 Urządzenia multimedialne;
38652100 Projektory;
30200000 Urządzenia komputerowe;
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
42961000 System sterowania i kontroli;
32232000 Sprzęt wideokonferencyjny;
32342400 Sprzęt nagłaśniający;
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego;
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną;
38653400 Ekrany projekcyjne;
Dla zadania 2
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp dla
zadania 2.
a) kody CPV
Główny przedmiot
48820000-2 – Serwery.
Dodatkowe przedmioty
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
48620000-0 - Systemy operacyjne;
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego;
30200000-1 - Urządzenia komputerowe;
32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne;
30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych;
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej;
32420000-3 - Urządzenia sieciowe;
31214100-0 - Przełączniki;
30237360-0 - Kasety z taśmą LTO;
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne.
V. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w
następujących przypadkach:
1. wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu,
2. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisów,
3. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu
zamówienia do użytkowania.
4. wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością
realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach
technologicznych,
5. wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które
uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
1) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy
może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
2) zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,
3) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez
Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
4) wprowadzenie podwykonawcy pomimo deklaracji wykonawcy w ofercie o wykonaniu danego zakresu
przedmiotu zamówienia wyłącznie siłami własnymi;
5) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ,
6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy,
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć np. ze względów bezpieczeństwa i warunków panujących pod ziemią
8) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana
technologii.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których
mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i
wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie
podpisany przez strony umowy.
5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją
nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór umowy.
VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
VII. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem :
„spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zadania 1 oraz Zadania 2.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1 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.
2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
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6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
9. Odwołanie wnosi się:
1) 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, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10 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
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
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b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
13 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.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
16. 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 Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.3.2014


