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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431396-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komunikacyjny system sterowania
2022/S 151-431396

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 konferencyjnego na sali im. Kaczyńskiego
Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.025.2022

II.1.2) Główny kod CPV
32573000 Komunikacyjny system sterowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa systemu konferencyjnego z systemem głosowania.
2. Przeprowadzenie wdrożenia Systemu.
3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
4. Przeprowadzenie jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego.
5. Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze do 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:
Głównym miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7 OPZ, fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń i 
oprogramowania, tj.:
a) 50 szt. pulpitów konferencyjnych bezprzewodowych, wraz z osprzętem albo 6 szt. zintegrowanych z 
systemem pulpitów konferencyjnych przewodowych oraz 44 szt. pulpitów konferencyjnych bezprzewodowych 
wraz z osprzętem,
b) 2 szt. pulpitów tłumaczy zgodnie z pkt. 7.3 OPZ wraz z osprzętem albo 2 szt. dedykowanych pulpitów 
tłumaczy zgodnie z pkt. 7.4 OPZ wraz z osprzętem,
c) 10 szt. dodatkowych akumulatorów do pulpitów bezprzewodowych,
d) stacji ładujących umożliwiających jednoczesne ładowanie 50 szt. akumulatorów,
e) punktu dostępowego dla bezprzewodowego systemu konferencyjnego oraz pozostałych urządzeń 
niezbędnych do prawidłowego działania systemu,
f) 50 szt. kart do głosowania wraz z oprogramowaniem do zarządzania nimi,
g) 35 szt. gniazd zasilających wyposażonych w ładowarkę ze złączami 2xUSBA 5V Bachmann lub równoważne 
tak aby umożliwić zasilanie pulpitów bezprzewodowych.
h) oprogramowania do przeprowadzania głosowań,
i) 20 szt. pilotów do głosowania w przypadku ich zaoferowania.
2. Przeprowadzenie wdrożenia Systemu zgodnie z wymaganiami w pkt 8 i 9 OPZ.
3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 10 OPZ.
4. Przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 11 OPZ.
5. Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze do 150 godzin zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt 14 OPZ.

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
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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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian
znajduje się we wzorze umowy - załącznik nr 2 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: 05/09/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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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:
03/08/2022
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