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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422813-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ekrany
2022/S 148-422813

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl 
Tel.:  +48 224445714
Faks:  +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl

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 drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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 systemu wideo na sali konferencyjnej
Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.22.2022

II.1.2) Główny kod CPV
32351200 Ekrany

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wideo na sali konferencyjnej, polegająca na:
1) wykonaniu projektów budowlanych i elektrycznych instalacji Systemu sprzętowo-programowego 
umożliwiającego wyświetlanie obrazu wideo (dalej określanego jako System) zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt 7.5 – 7.6 i pkt 16 Opisu przedmiotu zamówienia, zwanego dalej: OPZ;
2) dostawie zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7 OPZ, fabrycznie nowych i nieużywalnych 2 szt. ścianek 
LED wraz z Osprzętem;
3) przeprowadzeniu Wdrożenia Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ, w tym wykonanie i 
zamontowanie konstrukcji nośnej dla ścianek LED zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ;
4) opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 10 OPZ;
5) przeprowadzeniu przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ;
6) świadczeniu Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze 150 godzin.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57. 
Zamawiający dopuszcza zdalne wykonanie usług wsparcia technicznego producenta i Asysty Tech

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wideo na sali konferencyjnej, polegająca na:
1) wykonaniu projektów budowlanych i elektrycznych instalacji Systemu sprzętowo-programowego 
umożliwiającego wyświetlanie obrazu wideo (dalej określanego jako System) zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt 7.5 – 7.6 i pkt 16 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, 
zwanego dalej: OPZ;
2) dostawie zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7 OPZ, fabrycznie nowych i nieużywalnych 2 szt. ścianek 
LED wraz z Osprzętem;
3) przeprowadzeniu Wdrożenia Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ, w tym wykonanie i 
zamontowanie konstrukcji nośnej dla ścianek LED zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ;
4) opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 10 OPZ;
5) przeprowadzeniu przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ;
6) świadczeniu Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze do 150 godzin zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt 14 OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
2) Załączniku nr 2 do SWZ – Wzór Formularza oferty.
3) Załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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 miesiącach: 48
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.2.13) 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.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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 3 do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian
znajduje się we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 09:00
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
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