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OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE
OBJĘTE PRZEPISAMI DYREKTYWY 2014/24/UE
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
województwo lubuskie,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, www.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15

2.

Rodzaj instytucji Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie.

4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000
euro pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa
budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA sprzęt multimedialny – zadanie nr 1.

5.
Przedmiot zamówienia:
5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem asortymentowo – ilościowym
zawarte są w Tabeli – wykazie wyposażenia stanowiącej załącznik nr 5 do zaproszenia.
5.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszystkich przedmiotów wymienionych w załącznikach
do zaproszenia. Wykonawca zobowiązany jest zakupić lub wykonać, dostarczyć i zamontować
objęte niniejszym zamówieniem towary fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w
pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania, do pomieszczenia wskazanego przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Uwaga: przed realizacją zamówienia
wyposażenia należy dokonać pomiarów pomieszczeń.
5.3. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5.4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz rękojmi za wady na okres
przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
5.5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
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ofertową obejmuje również:
a)
zapewnienie na terenie obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego
ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych;
b)
zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem
odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;
c)
po zakończeniu prac uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin
odbioru przedmiotu zamówienia;
d)
odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac
przy realizacji przedmiotu zamówienia od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru
ostatecznego.
5.6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w zaproszeniu wraz załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i
jakościowych. Użyte w zaproszeniu wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się
produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co
konkretny produkt wskazany w zaproszeniu lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego
w przedmiocie zamówienia.
5.7. Zawarte w niniejszym zaproszeniu wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji
są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
5.8. Wszystkie sprzęty oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne
technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez
żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w
placówkach oświatowych (dotyczy elementów wyposażenie, dla których dopuszczenie do
stosowania w placówkach oświatowych wymagane jest przepisami prawa). Oferowany sprzęt i
wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały użyte do wykonania
mebli muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane prawem
polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm
określonych obowiązującym prawem. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego atesty, certyfikaty i
deklarację zgodności CE lub inne na dostarczone wyposażenie potwierdzające zgodność z ww.
wymaganiami.
5.9. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
5.10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określony w niniejszym
zaproszeniu sprzęt i wyposażenie oraz dokona jego montażu i rozmieszczenia. Transportu
sprzętu i wyposażenia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.
5.11. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie
łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń
niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację
odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy.
5.12. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega
przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń
oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego
odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
5.13. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
5.14. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
2

DO-ZP.271.24.6.2018
5.15.
a)
b)
c)
d)
5.16.

nr projektu: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 - Urządzenia komputerowe (główny kod)
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

6.

Podział zamówienia na części: tak

7.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie dotyczy

8.
Procedura:
8.1. Rodzaj procedury:
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji.
8.2. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w Dz.U.U.E
zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE.
W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 grudnia 2017 r. (2017/S 234-485680) w przetargu
nieograniczonym pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i
rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA
- sprzęt multimedialny (nr referencyjny DO-ZP.271.102.2017) nie wpłynęła żadna oferta na
zadanie 1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęto
postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzez zaproszenie do negocjacji Wykonawcy
- WIN MAR. W postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki zamówienia nie zostały
istotnie zmienione w stosunku do zamówienia pierwotnego.
8.3. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania: nr ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 234-485680.
9.

Udzielenie zamówienia:
Nazwa i adres Wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia:
- firma:
WIN MAR
- kod, miejscowość:
60-694 Poznań
- ulica, nr domu, nr pokoju:
Władysława Jagiełły 13
- kraj:
Polska

10. Informacje uzupełniające:
10.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.
10.2. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.
11.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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