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12/06/2014    S111    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy -
Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

I.II.IV.V.VI.
Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

2014/S 111-195719

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szachowa 1
Punkt kontaktowy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Osoba do kontaktów: Małgorzata Olszewska
04-894 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225128207
E-mail: m.olszewska@itl.waw.pl
Faks: +48 225128110
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.itl.waw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka badawczo-rozwojowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV w
ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i
portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7.
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji

dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: Zgodnie z listą lokalizacji - załącznik nr 3a do umowy.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, instalacja i uruchomienie systemu
wideokonferencyjnego SIPS-TV w ramach Projektu: System Informacyjny o
infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne –
budowa elektronicznej administracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją
ilościową, oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa opis
przedmiotu zamówienia który jest załącznikiem nr A do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr A do SIWZ, przy czym
zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i/lub
funkcjonalny, lub katalog producenta, (wskazujące w szczególności oferowany
typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu),
pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z
wymaganiami SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32232000, 51310000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 752 472 PLN
Bez VAT

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DAG/G/03/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 59-098896 z dnia 25.3.2014

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2014

V.2) Informacje o ofertach
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o

udzieleniu zamówienia
NETIX Skrzypczyński, Piekarczyk Sp. J.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
POLSKA
E-mail: info@netix.pl
Tel.: +48 224659476
Faks: +48 222428906

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 791 969 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 752 472 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zamówienie w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze
szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr.
POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7.
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony
prawnej przysługują 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
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4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp.
7. 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. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej zamawiającego.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.6.2014
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