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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461682-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuszyca: Urządzenia multimedialne
2018/S 203-461682
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Głuszyca
Głuszyca
58-340
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Miszczuk
Tel.: +48 748866753
E-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl
Faks: +48 748456339
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gluszyca.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.gluszyca.pl
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Tajemnice militarnych podziemi – modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta „Osówka”
Numer referencyjny: IiR.271.3.19.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
32322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Tajemnice militarnych podziemi – modernizacja
i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka. Lokalizacja przedsięwzięcia: Gmina Głuszyca,
miejscowość Sierpnica, dz. nr 472. Projekt modernizacji i rozbudowy ekspozycji podziemnego miasta „Osówka”
w ramach realizacji projektu „Tajemnice militarnych podziemi” ma na celu urozmaicenie i wzbogacenie
atrakcyjności podziemnej trasy z zachowaniem najistotniejszej wartości, jaką są same podziemia. Utworzenie
dodatkowych stanowisk ma jedynie uzupełniać merytorycznie i wrażeniowo atrakcje podziemnej trasy.
Stanowiska zostały zaprojektowane w takich miejscach i w taki sposób, żeby w żadnym przypadku nie
zasłaniać najciekawszych miejsc podziemi.
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
32342000
32350000
48521000
72212500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Głuszyca

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Tajemnice militarnych podziemi – modernizacja i
rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka
Lokalizacja przedsięwzięcia: Gmina Głuszyca, miejscowość Sierpnica, dz. nr 472
Projekt modernizacji i rozbudowy ekspozycji podziemnego miasta „Osówka” w ramach realizacji projektu
„Tajemnice militarnych podziemi” ma na celu urozmaicenie i wzbogacenie atrakcyjności podziemnej trasy z
zachowaniem najistotniejszej wartości, jaką są same podziemia. Utworzenie dodatkowych stanowisk ma jedynie
uzupełniać merytorycznie i wrażeniowo atrakcje podziemnej trasy. Stanowiska zostały zaprojektowane w takich
miejscach i w taki sposób, żeby w żadnym przypadku nie zasłaniać najciekawszych miejsc podziemi.
Wszystkie treści w projektowanych stanowiskach, zarówno multimedialnych, jak i graficznych, należy
dostosować do prezentacji w 3 językach: polski, angielski i czeski.
Podziemna trasa czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 10-18, z założonym cyklem wejść grup średnio co 15
minut. Grupy są oprowadzane przez przewodników, w związku z tym przewidziano system obsługi stanowisk
włączany przez przewodnika za pomocą tabletu lub pilota. Każde stanowisko powinno posiadać system
sterowania pozwalający na włączenie i wyłączenie JEDNYM pilotem wszystkich stanowisk. Zamawiający
wymaga minimum ośmiu pilotów działających w systemie.
Na wystawie planowane jest użycie różnego typu urządzeń multimedialnych. Podstawowymi urządzeniami
wyświetlającymi będą monitory oraz projektory multimedialne. Do zapewnienia odpowiednich wrażeń
wizualnych niezbędne będzie wykorzystanie urządzeń profesjonalnych i dedykowanych do zastosowań
muzealnych. Urządzenia te muszą mieć dostosowaną jasność i rozdzielczość do uwarunkowań panujących
w obiekcie. Przewiduje się zastosowanie komputerów klasy PC w obudowie umożliwiającej instalacje w
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miejscach łatwo dostępnych dla obsługi, a zarazem niedostępnych dla zwiedzających. W przestrzeni, w której
przewidziana jest emisja audio, zostaną zainstalowane kolumny ścienne audio.
Wszystkie elementy aranżacyjne zostały zaprojektowane z materiałów komponujących się z charakterem
podziemnej trasy, materiały z jakich zostaną wykonane muszą spełniać wymagania dotyczące wilgotnego
środowiska podziemnej trasy. Wszelkie urządzenia powinny spełniać poziom szczelności IP 65, ewentualnie
znajdować się w obudowie o szczelności IP 65.
Realizacja ekspozycji powinna uwzględniać 5 letni okres gwarancji. Wszelkie materiały oraz wyposażenie użyte
do realizacji projektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
(powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczające dane materiały i urządzenia do użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem poszczególnych stanowisk zawiera dokumentacja
projektowa.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji w miesiącach / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość serwisów gwarancyjnych / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, nr projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ wraz z załącznikami

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 oraz spełniają
warunki określone w postępowaniu. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zdolności prowadzenia
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działalności zawodowej. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa Projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ

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: 28/11/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 11, POLSKA

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
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