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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
Warszawa
02 – 056
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
Tel.:  +48 224445714
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Faks:  +48 224445415
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
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: naczelny organ kontroli państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób
prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja Sali im. Waleriana Pańki
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.047.2018

II.1.2) Główny kod CPV
32321200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Sali im. Waleriana Pańki w siedzibie NIK,
wWarszawie, przy ul. Filtrowej 57, w tym:

mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
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1) dostawa, instalacja i konfiguracja systemu nagłośnienia, wykonanie pomiarów akustycznych, dostawa
imontaż wyposażenia oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową,
2) przeprowadzenie instruktażu dla 6 pracowników Zamawiającego w zakresie działania i obsługi
systemunagłośnienia, w ilości 6 godzin szkoleniowych.

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
39130000
45310000
45300000
45400000
45442100
45432111

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Sali im. Waleriana Pańki w siedzibie NIK,
wWarszawie, przy ul. Filtrowej 57, w tym:
1) dostawa, instalacja i konfiguracja systemu nagłośnienia, wykonanie pomiarów akustycznych, dostawa
imontaż wyposażenia oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową,
2) przeprowadzenie instruktażu dla 6 pracowników Zamawiającego w zakresie działania i obsługi
systemunagłośnienia, w ilości 6 godzin szkoleniowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, składająca się z:
1A projektu architektoniczno–budowlanego,
1B projektu instalacji elektrycznych,
1C projektu instalacji audiowizualnych,
1D projektu instalacji sieci strukturalnej
1E warunków naprawy uszkodzeń niezwiązanych z przedmiotem zamówienia,
1F specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
1G przedmiarów robót,
załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 21/12/2018
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca, do upływu terminu
składania ofert, składa :
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym
dalej „JEDZ”.
Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (ESPD).
SIWZ zawiera instrukcję przygotowania i złożenia JEDZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, każdego z tych podmiotów
odrębnie.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej
niż500.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
2.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokośćposiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00 zł lub zdolność
kredytowąWykonawcy w
wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminuskładania ofert.
2.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowejlub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczającysposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, w tym co
najmniej:
(i) jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1 KV,
(ii) jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie uprawnień, o których mowa w pkt (i) i (ii) przez jedną osobę.
Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie
ww.funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy następujące zamówienia:
(i) co najmniej jedno polegające na dostawie wraz z instalacją systemu audiowizualnego, o wartości
min.300.000 zł brutto,
(ii) co najmniej jedno polegające na dostawie wraz z instalacją systemu audiowizualnego oraz wykonaniu
robótbudowlanych towarzyszących instalacji tego systemu, o wartości co najmniej 500.000 zł brutto,
(iii) co najmniej jedno polegające na instalacji sieci LAN, o wartości co najmniej 50.000 zł brutto.
Zamawiający wyraża zgodę na „łączenie zamówień”, tzn. Wykonawca może wykazać się
wykonaniem(wykonywaniem) dwóch zamówień jeżeli wykaże następujące zamówienia:
- jedno łączące cechy (w tym wartości) zamówień wymienionych w pkt (i) i (iii) oraz zamówienie wymienione
wpkt (ii) lub
- jedno łączące cechy (w tym wartości) zamówień wymienionych w pkt (ii) i (iii) oraz zamówienie wymienione
wpkt (i).
Tym samym, w przypadku połączenia zamówień, warunek udziału w postępowaniu będzie spełniony jeśli
Wykonawca przedstawi dwa zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na „sumowanie doświadczenia”, tzn. wszystkimi zamówieniami musi się
wykazać wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby. W przypadku, gdy np. dwa zamówienia wykazuje
się wykonawca, a jedno podmiot udostępniający zasoby, Zamawiający uzna, że powyższy warunek nie został
spełniony. W przypadku konsorcjów, wszystkimi zamówieniami musi wykazać się jeden z członków konsorcjum.
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3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
3.1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat
ichkwalifikacji zawodowych i uprawnień potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego
wpkt 1 (wzór wg załącznika nr 6 do SIWZ).
3.2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzeczktórych dostawy zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ),
3.3. Dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawybyły wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczeniewykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian
znajduje się w projekcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

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: 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
Data: 22/08/2018
Czas lokalny: 11:00

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
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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: 22/08/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. nr 18

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:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
1. Odpis 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.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. 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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o
przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa wart.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
UWAGA.
Jeżeli jakiekolwiek dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1 – 4 znajdują się w posiadaniu
zamawiającego (np. zostały złożone w innym postępowaniu), Zamawiający będzie z nich korzystał
po ich wskazaniu przez Wykonawcę, jeśli są one aktualne.
Jeżeli zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentu, o którym mowa w pkt 1, wykonawca składa go na
wezwanie zamawiającego w formie określonej w pkt VI.4 SIWZ lub wskazuje jego dostępność w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim
przypadku zamawiający wskazany dokument pobierze samodzielnie z tych baz danych, na podstawie art. 26
ust. 6 ustawy Pzp.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto,
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2) dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy
niewynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawcajest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia nasumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez osobęuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia
SEPoraz członkostwo do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób określonych
w pktIII.1.3) ogłoszenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowaniaWykonawcy,
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu wykonawcy, 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 ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw.
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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018


