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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
Adres pocztowy: T. Wendy 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-655
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sara Maćkowiak
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
Tel.: +48 511935934
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumnauki.eu
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrumnauki.eu/zamowienia
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.centrumnauki.eu/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Dostawa wyposażenia planetarium dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Numer referencyjny: 6/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia Planetarium Morskiego Centrum
Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38653400 Ekrany projekcyjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia planetarium dla Morskiego Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i jakościowe / Waga: 40%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres i warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 10%
Cena - Waga: 50%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPZP.09.06.00-32-0001/20-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podst. Art. 93 ust. 1a PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.
Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP oraz w art. 24 ust. 5
pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału wykonawca przedstawi:
a) JEDZ
b) wykaz wykonanych zamówień,
c) dowody, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem kompletnego
zestawu sprzętu i oprogramowania do projekcji na sferze o promieniu co najmniej 5 m przy rozdzielczości
natywnej co najmniej 6K.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki umowy określa załącznik do SIWZ

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: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
ul. Wendy 10
70-655 Szczecin
Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy są upoważnieni do uczestniczenia w otwarciu ofert.

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:
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A.Wadium: 100.000 zł
B.W celu potw. braku podstaw wykluczenia wykonawca złoży
a)JEDZ
b)odpis z wł. rejestru lub z CEiIDG
c)zaśw. wł. naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opł podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 mies. przed upł. terminu skł. ofert lub inny dokument potw., że wykonawca zawarł porozumienie z
wł. organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł organu
d)zaświadcz. wł jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dokument potw., że wykonawca nie zalega z opł.
składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu skł. ofert
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z wł. organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu
e)informację z KRK z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie
wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert
f)ośw. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji admin. o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
g)ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem śr. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publ.
h)ośw. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ogr. wolności lub
grzywny w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP
i)ośw o braku wydania wobec niego ostat. decyzji admin. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochr. środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecz. w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7
PZP
j)ośw o niezaleganiu z opł. podatków i opłat lokalnych
k)ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał.
C. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza RP zamiast dokum.
1) o których mowa w B. lit. c - e składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam.,
potwierdzające, że
a) nie otwarto jego likwid. ani nie ogł. upadłości,
b) nie zalega z opł. podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z wł.
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji wł. organu
2) o których mowa w A. lit. e) składa informacje z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez wł. organ sądowy lub admin. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP
Dokumenty z pkt 1 lit. a oraz w pkt 2 - wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. terminu skł. ofert.
Dokumenty z pkt 1 lit. b - wystawiane nie wcześniej niż 3 mies. przed upł. terminu skł. ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym
ośw. wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób upr. do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument
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miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organem samorządu
zawodow. lub gospod. wł. ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wykonawcy lub miejsce zam. tej osoby
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i
skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub Równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5.
Odwołanie wnosi się: 1) 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 albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020

