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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327751-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Urządzenia audiowizualne
2015/S 181-327751

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

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: Elżbieta Śmietana, Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.:  +48 326303091
E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl, kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, amaraszek@muzeumgornictwa.pl
Faks:  +48 2771125
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumgornictwa.pl

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
„Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz elementów scenografii na potrzeby stworzenia
podziemnej trasy turystycznej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu” ZP/40/
MGW/2015 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i
Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013
Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

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 umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327751-2015:TEXT:PL:HTML
http://www.muzeumgornictwa.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie kompleksowej podziemnej trasy turystycznej (zwanej dalej trasą) wraz
z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, dostawą i zabudową elementów scenografii, montażem replik,
rekonstrukcji i eksponatów muzealnych przekazanych przez Zamawiającego i skonfigurowaniem stworzonej na
potrzeby trasy sieci teleinformatycznej z istniejącą siecią Zamawiającego.
Miejscem realizacji trasy turystycznej są wyrobiska zlikwidowanej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
(Dalej: GKSD) oraz łączące się z nią wyrobiska kopalni węgla kamiennego „Królowa Luiza” (po 1945 r.
„Zabrze”). Trasa przebiega przez odcinek GKSD o długości ok 2,5 km obejmujący wyrobiska od wylotu sztolni
w rejonie ul. K. Miarki do rejonu Szybu „Carnall” na terenie dawnego Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności
410 Parametry środowiskowe w obiekcie ulegają zmianom w zależności od pory roku. W okresie roku 2014
temperatura zmieniała się w zakresie 2,3-19,8 stopni C. a wilgotność w zakresie 64 – 94 %.
Wyrobiska objęte projektem położone są na głębokości do ok 50 m. Wszystkie wyrobiska objęte są nadzorem
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne.
Wykonanie zamówienia obejmuje m.in.: dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego oraz elementów
scenografii, wykonanie prac scenograficznych, wykonanie opisów i informacji dla turystów w j. polskim i j.
obcych, zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i nagłośnieniowego, konfigurację w ramach sieci
teleinformatycznej wszystkich multimedialnych elementów trasy, uruchomienie wszystkich elementów trasy
poprzez właściwe włączenie się i konfiguracje z sieciami (teleinformatyczna, elektryczna) Zamawiającego,
zakup, dostawę i montaż oświetlenia scenograficznego, zaprojektowanie, dostarczenie i montaż wydruków
wielkoformatowych, przygotowanie oraz wdrożenie systemu bezobsługowego uruchamiania stanowisk
multimedialnych.
Realizacja zadania podzielona zostanie na 3 etapy:
Etap I – zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i scenograficznego
Zadanie 1 – dostawa sprzętu multimedialnego i oświetlenia
Wykonawca zobowiązuje się do zakupienia i dostarczenia sprzętu multimedialnego i oświetlenia zgodnie
ze specyfikacją, sprawdzenia poprawności jego funkcjonowania, przeprowadzenia testów funkcjonalności
oraz zdeponowania sprzętu w magazynach Zamawiającego. Równolegle Wykonawca, w oparciu posiadane
przez Zamawiającego dokumenty projektowe (projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji teletechnicznej)
opracuje, zrealizuje i wdroży system bezobsługowego uruchamiania elementów trasy.
Zadanie 2 – dostawa elementów scenografii
Wykonawca wykona elementy scenografii opisane w projekcie, w tym m.in. ławki, podesty, repliki narzędzi
lub fragmentów narzędzi, wydruki wielko i małoformatowe, elementy scenografii w postaci ekspozytorów,
stołów narzędziowych, podestów ekspozycyjnych, torowisk, stanowisk pracy, elementów ekspozycji (gabloty,
podesty) i innych elementów opisanych dalszej części SIWZ oraz projekcie aranżacji. Wykonawca ponadto w
ramach prac związanych z realizacją Etapu II zdeponuje elementy scenografii w magazynach Zamawiającego
z uwzględnieniem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi
(wilgoć, kurz).
Etap II – uruchomienie i instalacja sprzętu multimedialnego, oświetlenia i budowa scenografii wraz z montażem
muzealiów i replik powierzonych przez zamawiającego
Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace montażowe, budowlane i scenograficzne mające na celu
przygotowanie wszystkich elementów trasy turystycznej, w tym: zainstaluje i uruchomi urządzenia multimedialne
zakupione w Etapie I, zamontuje i zabuduje wykonane w Etapie I elementy scenografii wraz z muzealiami i
replikami powierzonymi przez zamawiającego, zabuduje sprzęty muzealne, wykona kompletną scenografię w
komorze portu.
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Etap III– zakup i dostawa materiałów scenograficznych oraz stworzenie kompletnej scenografii – rekonstrukcji
podziemnego portu przeładunkowego
Wykonawca w oparciu o dokumentację projektową oraz materiały ikonograficzne przekazane przez
Zamawiającego zaprojektuje kompletną scenografię w dawnej komorze portu polegającą na zrekonstruowaniu
tego pomieszczenia na stan z I połowy XIX wieku wraz z wykonaniem obudowy drewnianej oraz
przygotowaniem do posadowienia repliki urządzenia (żurawia drewnianego). Wykonawca zakupi również
wszelkie elementy niezbędne do wybudowania scenografii wykazane w projekcie aranżacji i zdeponuje w
magazynach Zamawiającego z uwzględnieniem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i
warunkami atmosferycznymi (wilgoć, kurz). Realizacja Etapu III została podzielona na trzy zadania zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Zadanie 1 – stworzenie projektu scenografii w porcie
Zadanie 2 – dostawa materiałów do stworzenia scenografii
Zadanie 3 – budowa elementów scenografii, montaż i zabudowa multimediów
Terminy realizacji poszczególnych etapów zostały określone szczegółowo w dalszych częściach SIWZ oraz
wzorze umowy wskazanym w części V SIWZ.
Podstawą dla realizacji multimedialnych elementów narracji jest dokumentacja projektowa pt. „Projekt aranżacji
oraz ruchu turystycznego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobiskach Kopalni Królowa Luiza w
Zabrzu”, oprac. VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos, Zbrosławice 2014 wraz z „Suplementem” do projektu z grudnia
2014 r i specyfikacjami technicznymi dla obu projektów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32321200, 39154000, 38652100, 30200000, 32320000, 42961000, 32232000, 32342400, 51110000, 48000000,
71323100, 38653400, 32342410, 79930000, 50800000, 79823000, 79931000, 45311000, 45223100,
45317000, 48780000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 523 525,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/40/MGW/2015
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 95-172081 z dnia 19.5.2015
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 118-213052 z dnia 20.6.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 121-220125 z dnia 26.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18.8.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Adventure S.Mazan, J. Szandar, Spółka jawna
ul. Kochanowskiego 16/12
40-035 Katowice
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 897 664 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 523 525,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym.

VI.2) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
Główny przedmiot
— 39154000 Sprzęt wystawowy,
Dodatkowe przedmioty
— 32321200 Urządzenia audiowizualne
— 38652100 Projektory
— 30200000 Urządzenia komputerowe
— 32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172081-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213052-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220125-2015:TEXT:PL:HTML
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— 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
— 32342410 Sprzęt dźwiękowy
— 79930000 Specjalne usługi projektowe,
— 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,
— 39154000 Sprzęt wystawowy,
— 79823000 Usługi drukowania i dostawy
— 79931000 Usługi dekoracji wnętrz
— 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
— 45223100 Montaż konstrukcji stalowych
— 45317000 Inne instalacje elektryczne,
— 48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
II. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu
o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu;
b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów,
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;
e) wystąpienia prac zamiennych;
f) 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;
g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności;
hi) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie na terenie Sztolni lub Zamawiającego w stopniu –
który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie
w terminie wskazanym w umowie.
1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiana 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;
b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
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c) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
d) 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,
e) 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,
g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami
własnymi,
h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy,
i) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac
lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od
opisanych w dokumentacji technicznej,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których
mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który
zostanie podpisany przez strony umowy.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i
prawne.
III. Zawartość oferty
1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać:
1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone
w formie oryginału;
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione
w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 8);
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),
2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg
Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – złożone w formie oryginału;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.;
5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:
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A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące
Załączniki nr 1.1; 4; 5. 6 (1-n); 7.(1-n); 8; B; wg Spisu zawartości oferty;
B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr
2(1-n); 3; wg Spisu zawartości oferty;
C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio
lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 2;3; wg Spisu zawartości oferty,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 9);
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),
IV. IV. 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 z centralnej ewidencji
i informacji o 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, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału
technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr
1.3.
V. Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli
zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
VI. 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.
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1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
VIII. Termin wykonania zamówienia:
W nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2016. Za termin zakończenia zadania przyjmuje się obustronnie
podpisany protokół odbioru końcowego wraz ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia.
Poszczególne etapy będą realizowane w terminach od daty podpisania umowy:
Etap I – do 30.11.2015 (dostawa komputerów i projektorów do 28.9.2015)
Etap II – do 15 dni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego jednak nie później niż do 31.12.2016
Etap III: nie później niż do 15.12.2015
Zadanie 1: w terminie do 15 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do podjęcia prac
Zadanie 2: w terminie do 30 dni od daty akceptacji projektów z Zadania 1
Zadanie 3: rozpoczęcie prac w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty pisemnego wezwania przez
Zamawiającego, jednak nie później niż do 15.12.2015
Podpisanie umowy może nastąpić przed 24.8.2015.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.
4. Odwołanie.
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 – Prawo zamówień publicznych.
2) 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.
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3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4) 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 ustawie – Prawo zamówień publicznych.
5) 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 – Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
5. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.9.2015


