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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413186-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
2017/S 201-413186
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Swarzędz
777-30-98-737
ul. Rynek 1
Swarzędz
62-020
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Grąbczewska
Tel.: +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks: +48 616512211
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.swarzedz.eu
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 multimedialne wraz z niezbędnymi aplikacjami dla swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki
Zlokalizowanego przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu w ramach formuły „Projektuj i realizuj”.
Numer referencyjny: WZP.271-50/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
32320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowo zaadaptowanego budynku Remizy Strażackiej na cele
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu. Zamawiający zakłada wyposażyć
Muzeum w atrakcyjne aplikacje i sprzęt multimedialny, który w sposób atrakcyjny pozwoli na prezentowanie
historii i tradycji miasta i gminy. Wyposażenie i funkcjonalność obiektu ma pozwolić równolegle na promocję
wydarzeń kulturalnych z możliwością organizowania w tym obiekcie wystaw czasowych. Działania inwestycyjne,
przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu oraz zwiększą dostępność turystów do zbiorów.
Powstanie miejsce, w którym turysta będzie mógł odpocząć, nie przerywając kontaktu ze sztuką. Tym samym
realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej
przez Gminę Swarzędz.

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
38652100
30200000
42961000
32342400
51110000
48000000
38653400
72212520
45311000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać oraz wycenić dokładnie, zgodnie z opisem przedstawionym w „części
opisowej”. Część graficzną należy traktować jako pomocniczą, poglądową i wizualizacyjną.
2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, ul. Bramkowa 6, 62-020
Swarzędz
3.Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowo zaadaptowanego budynku Remizy Strażackiej na cele
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu. Zamawiający zakłada wyposażyć
Muzeum w atrakcyjne aplikacje i sprzęt multimedialny, który w sposób atrakcyjny pozwoli na prezentowanie
historii i tradycji miasta i gminy. Wyposażenie i funkcjonalność obiektu ma pozwolić równolegle na promocję
wydarzeń kulturalnych z możliwością organizowania w tym obiekcie wystaw czasowych.
Działania inwestycyjne, przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu oraz zwiększą dostępność
turystów do zbiorów. Powstanie miejsce, w którym turysta będzie mógł odpocząć, nie przerywając kontaktu ze
sztuką. Tym samym realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia
działalności kulturalnej przez Gminę Swarzędz.
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Głównymi założeniami inwestycji, jakim jest adaptacja dawnego budynku Strażnicy na cele Swarzędzkiego
Centrum Historii i Sztuki („Muzeum”), są następujące zagadnienia:
— połączenie funkcji historii miasta i regionu z miejscem promocji sztuki;
— aktywna edukacja przez zaangażowanie zwiedzającego, tak aby wizyta w Muzeum stała się niezapomnianą
lekcją historii,
— wzrost zainteresowania swarzędzan i turystów poznawaniem wyjątkowych losów miasta, jego dawnej
atmosfery, wyglądu i mieszkańców,
Podstawowe elementy SCHiS składać się będą między innymi z:
systemów informacyjnych w holu wejściowym, w kasach ale również strefie wejścia;
— planu ścieżki zwiedzania w holu wejściowym,
— multimedialnych modułów gablot wystawienniczych w każdej sali,
— terminali interaktywnych,
— interaktywnych terminali dotykowych,
— interaktywne linie czasu reagujące na ruch zwiedzających,
W ramach zamówienia Wykonawca:
zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi System Multimedialny,
zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi System Zarządzania Ekspozycjami;
zaprojektuje aranżację, zabudowy, wyposażenie pomieszczeń a następnie wykona i zamontuje zaprojektowane
elementy,
wykona konieczne Prace Adaptacyjne,
zapewni serwis i udzieli gwarancji w okresie …............ miesięcy,
zapewni szkolenia dla obsługi wskazanej przez Zamawiającego,
wykona Dokumentację Powykonawczą.
Ogólnym założeniem jest, że Wykonawca, biorąc pod uwagę bieżący stan pomieszczeń i instalacji, ma
dostarczyć całość niezbędnego wyposażenia, wszystkie programy i aplikacje komputerowe oraz wykonać
wszelkie prace adaptacyjne i aranżacyjne niezbędne do uruchomienia SCHiS wraz z jego wszystkimi
ekspozycjami muzealnymi, odpowiadające obecnym najwyższym standardom oraz spełniającej wszystkie
wymagania zawarte w niniejszym dokumencie oraz załącznikach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9)

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
2. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
3. Stosownie do treści art. 57 ust. 2 i 3 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w przypadku, gdy liczba
wykonawców którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, to Zamawiający zaprosi
do składania oferty tych Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający przyzna punkty za każde zamówienie w następujący sposób, tj.: 1 (punkt) za
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każde zamówienie o polegające na realizacji projektu wykonawczego ekspozycji muzealnej lub wystawy,
których elementami były między innymi stanowiska interaktywne i/lub oświetlenia dla powierzchni min. 200 m².
4. Każde ze wskazanych zadań musi zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym, że zostało wykonane
należycie.
5. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dla ww. oceny nie będzie brał pod uwagę doświadczenia podmiotu
trzeciego wskazanego przez Wykonawcę na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych zadań wskazanych w ramach w/w kryteriów selekcji (wzór
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.04.04.03-30-0008/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający korzysta z Projektu dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4.
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.3.
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Po.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500
000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu
średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa niżej.
3. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia
następujących oświadczeń i dokumentów:
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
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— co najmniej dwie multimedialne ekspozycje, w tym co najmniej jedną muzealną ekspozycję multimedialną o
wartości minimum 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych PLN),
— co najmniej dwa projekty wykonawcze ekspozycji muzealnej lub wystawy, których elementami były między
innymi stanowiska interaktywne i/lub oświetlenia o powierzchni co najmniej 200 m²;
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które pełnić będą następujące funkcje:
Kierownik Projektu – minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie
zawodowe w roli Kierownika Projektu, która – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert – pełniła funkcję kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach o podobnym charakterze do
przedmiotowego zamówienia, o wartości zamówienia 500 000 PLN brutto każdy (pięćset tysięcy PLN). Za
projekt o podobnym charakterze Zamawiający uzna instalacje multimedialne i audiowizualne.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa niżej.
3. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
4. w przypadku oferty składanej wspólnie lub w sytuacji gdy wykonawca korzysta z potencjału podmiotu
trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, ww. warunki łącznie musi spełniać co najmniej
jeden wykonawca lub podmiot trzeci.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami

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.1.5)

Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez
prowadzenia negocjacji

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 10:00
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24. ust.1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez przedstawienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w §5 pkt 1-4 oraz pkt 10
rozporządzenia, tj.:
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— oświadczenia 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
3. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
4. Do wniosku o dopuszczenie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania
5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument w pliku XML, jak również
w wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2017
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