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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239039-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Urządzenia komputerowe
2018/S 105-239039
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Tel.: +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.myslenice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Wyposażenie budynku Muzeum zrealizowanego w ramach zadania: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z
otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice ...
Numer referencyjny: INW.271.11.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy, obejmujące zadanie pn.:
Wyposażenie budynku Muzeum zrealizowanego w ramach zadania: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z
otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb
2”.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000
30231320
31710000
32321200
32322000
32351300
44112310
45311200
39154000
79800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Myślenice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy, obejmujące zadanie pn.: „Wyposażenie budynku Muzeum
zrealizowanego w ramach zadania: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz
budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem,
gablot wystawienniczych wraz z elementami uzupełniającymi oraz tworzyw, wydruków i elementów
uzupełniających/dodatkowych składających się na wyposażenie ekspozycji Muzeum Niepodległości
w Myślenicach. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
sprzęt wskazany w SIWZ wraz z okablowaniem, podłączeniem, instruktażem obsługi, wykonaniem
rozruchu dostarczonego sprzętu. Wykonawca będzie także zobowiązany do wykonania robót montażowowykończeniowych związanych z zamontowaniem dostarczanego sprzętu zgodnie z projektem aranżacji wnętrza
– projekt aranżacji wnętrza zawarty jest w części III SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) jako część III/3
SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy, które należy zrealizować łącznie w ilościach oraz w
zakresie wskazanym w części III SIWZ (OPZ) tj.:
— dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem,
— dostawa Gabloty i elementy uzupełniające,
— dostawę tworzyw, wydruków i elementów uzupełniających,
— dostawę dodatkowych elementów wyposażenia,
— dostawę oświetlenia i elementów uzupełniających,
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— prace wykończeniowe i montażowe niezbędne dla zainstalowania dostarczanych elementów ekspozycji.
3. Wymagania dla dostarczanego sprzętu, urządzeń i wyposażenia:
1) Dostarczany sprzęt, urządzenia oraz akcesoria muszą spełniać wymagania Zamawiającego opisane w
Opisie Technicznym Dostaw, stanowiącym Część III SIWZ.
2) Zamawiający zastrzega, iż dostarczany sprzęt komputerowy i multimedialny, musi być fabrycznie nowy,
nie eksploatowany, rok produkcji 2018 lub 2017. Dostarczane urządzenia nie mogą być prototypem i muszą
pochodzić z produkcji seryjnej.
3) Sprzęt musi być kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi i niezbędnym wyposażeniem
np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.), gotowy do pracy. Do wszystkich ujętych
w zamówieniu programów i systemów operacyjnych wymagane jest dołączenie nośników lub kluczy
elektronicznych;
4) W terminie do dwóch tygodni od daty instalacji i uruchomienia sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie w
ramach ceny ofertowej, do przeprowadzenia szkoleń dla ... pracowników Zamawiającego w wymiarze 2 godzin
dla każdego z urządzeń. Szkolenie obejmować będzie zasady obsługi, działania, konserwacji sprzętu i obsługę
oprogramowania dla dostarczanych urządzeń;
5) Dostarczane meble wystawiennicze (gabloty) muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego opisanym w
Części III OPZ oraz muszą być kompletne, nowe i nie eksploatowane;
6) Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu określone zostały w Załączniku 1B do niniejszej IDW - Wymogi
w zakresie gwarancji i serwisu. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą podpisany załącznik, z
zastrzeżeniem, iż Wykonawca wraz z dostawą, będzie zobowiązany do dołączenia Karty Gwarancyjnej, zgodnej
z wymogami określonymi w Załączniku 1B do niniejszej IDW, odrębnie dla każdego dostarczanego urządzenia;
7) Instalacja obejmuje czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenia były podłączone,
uruchomione i poprawnie działające;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy
oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące zasad realizacji dostaw zawiera Część II SWZ – Wzór umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś. 11 działanie 11.1 poddziałanie 11.1.2.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wartości
30 % zamówienia podstawowego.
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu dostaw o dostawy podobne, zamówienia takie
zostaną udzielone zgodnie z art. 66 i nast. ustawy Pzp.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczeniu z postępowania
podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12)–23)
ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1)
ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej: 1 300 000 PLN.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę:
— oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
— informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
— co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego obejmującą monitory w tym monitory
dotykowe oraz komputery sterujące o wartości dostawy minimum 250 000,00 PLN brutto,
oraz
— co najmniej jedną dostawę mebli wystawienniczych obejmującą gabloty wystawiennicze o wartości dostawy
minimum 150 000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę:
— oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert,
— dowodów dotyczących dostaw ujawnionych w wykazie, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie,
— pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia),
niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przewiduje się możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach wystąpienia okoliczności wskazanych w
warunkach umowy oraz na zasadach tam wskazanych. Niezależnie od powyższego zmiana umowy może
zostać dokonana na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2018
Czas lokalny: 09:15

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z uwagi na ograniczenia formularza Zamawiający podaje skrócone informacje dotyczące dokumentów
wymaganych od Wykonawcy, wskazując jednocześnie iż formę, treść oraz wzory stosowanych dokumentów
opisują postanowienia pkt 9 IDW, pkt 10 oraz pkt 15 IDW oraz załączników do IDW (część I SIWZ).
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zam. zamierzał przeznaczyć na
sfinans. całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW.
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b) tabelę ceny ryczałtowej - wzór stanowi załącznik nr 1A do IDW
c) tabelę zawierającą Parametry techniczne przedmiotu zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1B do niniejszej IDW.
d) tabele zawierającą wzór urządzeń lub materiałów równoważnych stanowiącego załącznik nr 1C do IDW
e) poświadczenie wymogów w zakresie gwarancji i serwisu poprzez wypełnienie i złożenie oświadczenia
sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1D do IDW
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, wypełnionego
na podstawie załącznika nr 2 do IDW
g) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępniania zasobów wypełnionego na podst. zał nr 5 do IDW
h) stosowne pełnomocnictwa
i) dokument ustanawiający Pełnomocnika
j) dokument potw. wniesienie wadium
2. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę
lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;
a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 6 do
IDW.
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW na wezwanie Zamawiającego;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składane
zgodnie z pkt 10.2.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW na wezwanie Zamawiającego;
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.3) IDW na wezwanie Zamawiającego;
f) wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW
– składany zgodnie z pkt 10.4.1) na wezwanie Zamawiającego;
g) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - zgodnie z pkt 10.4.3).
h) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, wymienione powyżej, składane na podstawie
pkt 10.2 IDW
Szczeg. zakres i formę dokumentów składanych w postęp. wskazują zapisy IDW, w tym pkt 10 oraz pkt 15 I.
Zam. przewiduje zastosowanie regulacji art. 24 aa ustawy pzp tzw „procedury odwróconej”.
Wykonawca zobowiązany jest zabezp. swą ofertę wadium w kwocie: 30 000,00 PLN szczegółowo warunki co
do sposobu wniesienia, formy oraz zwroty albo utraty wadium opisuje pkt 12 IDW (część I SIWZ).
Zam. będzie wymagał zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w ofercie, szczegółowo warunki co do sposobu wniesienia, formy oraz zwrotu
zabezpieczenia opisuje pkt 13 IDW (część I SIWZ) oraz postanowienia wzoru umowy (część II SIWZ).
Klauzulę informacyjną zgodną z art. 13 RODO zawiera pkt37 IDW (część I SIWZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2018
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