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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10 - 719
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719
Olsztyn
Tel.:  +48 895233472
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl 
Faks:  +48 895233278
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.uwm.edu.pl/zamowienia
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
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania oraz przeszkolenie z obsługi nowego
wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego.
Numer referencyjny: 201/2017/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
32322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa wraz z montażem, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania oraz przeszkolenie z obsługi nowego
wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego w salach oraz nowego wyposażenia w pomieszczeniach

mailto:zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/zamowienia
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kontrolnych Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach
projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w
Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 675 593.46 PLN

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
38651600
30200000
30213100
30195400
38651000
30231300
32341000
32342412

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania
oraz przeszkolenie z obsługi fabrycznie nowego wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego w salach
oraz fabrycznie nowego wyposażenia w pomieszczeniach kontrolnych Centrum Symulacji Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie w ramach projektu nr
POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 675 593.46 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: POWR.05.03.00-00-0011/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
„Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.

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 zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w oparciu
przesłankiobligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1,
2, 4 i 8Ustawy Pzp.
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
wpostępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca winien złożyć aktualne
nadzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ/
ESPD”), wg wzoru standardowego, określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następującychoświadczeń lub dokumentów:
2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 Ustawy
Pzp.,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lubKasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca niezalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcazawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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2.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności, wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne, wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2.7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), wzór wg Załącznika nr
3do SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 3 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tejsamej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Terminy świadczenia usług serwisowych:
a) czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy będzie wynosił maksymalnie 72 godziny robocze w
dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił maksymalnie 5 dni roboczych z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z
obsługi,konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie się w terminie
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 25/07/2017
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Oferta musi zachować ważność do: 22/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719
Olsztyn,pok. 311.

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:
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik
nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę
na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy.
2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego;
3) W sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę
niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
5) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności
3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji.
4. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy
spowodowane:
a) niedostępnością na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tego asortymentu,
b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi
samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji
asortymentu wskazanego w ofercie.
5. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie oferowanego asortymentu innym
asortymentem Wykonawca spełnić musi kumulatywnie poniższe wymogi:
1) zmiana w umowie nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia
określonego w umowie.
2) Wykonawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia oferowanego asortymentu innym asortymentem
zobowiązuje się do dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta lub dystrybutora asortymentu o
braku dostępności asortymentu zgodnego z umową.
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3) każdorazowe zastąpienie oferowanego asortymentu innym asortymentem może odbyć się jedynie po
zaakceptowaniu parametrów technicznych nowego asortymentu przez Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod
rygorem nieważności.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
wymaganebędzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 10 % ceny brutto
oferty,przedstawionej przez Wykonawcę.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000 PLN, (słownie: dwadzieściatysięcy
złotych 00/100).
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
majądostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstawdo wykluczenia – podano w SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofert podano w Rozdziale X SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy,a
także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale VI
„Środkiochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

