
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

1. Dostawa urządzeń sieciowych (punkty dostępowe, przełączniki) wraz z wdrożeniem
2. Dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem oraz usługą wdrożenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225374075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność bibliotek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. Dostawa urządzeń sieciowych (punkty dostępowe, przełączniki) wraz z wdrożeniem
2. Dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem oraz usługą wdrożenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34a81167-c83a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075639/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08 13:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031783/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci LAN i WI-FI w zmodernizowanym budynku
Biblioteki, tzw. „Plombie”

1.2.2 zakup i wdrożenie wyposażenia audiowizualnego do budynku „Plomby"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.koszykowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wsp/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Korespondencja prowadzona będzie w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .ftf, xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,ul. Koszykowa
26/28;2) kontakt z inspektorem ochrony danychosobowych w Bibliotece: e-mail: iod@koszykowa.pl, tel.
(+ 48 22) 5374191;3) Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
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prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy
ustawy Pzp; 5) Pani/Panadane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
niniejszego postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowychPani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danychosobowych ¹;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust.2 RODO²; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9) nieprzysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do
usunięcia danychosobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;c) napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ¹
skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników.² prawo do ograniczenia
przetwarzania nie mazastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względyinteresu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.2. Podanie danych
osobowych jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy, konsekwencje nie podania
danychwynikają z ustawy Pzp. 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny dorealizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie
ustawy Pzporaz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych
wynikających zprzepisów prawa. 5. Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał wcelu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 260162,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń sieciowych składających się z punktów dostępowych, przełączników
sieciowych oraz niezbędnych akcesoriów wraz z usługą wdrożenia.

4.2.5.) Wartość części: 146341,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert za pomocą kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń audiowizualnych składających się z miksera audio,
ekspanderów systemu audio, projektorów krótkoogniskowych, monitorów wielkoformatowych,
kiosków digital signage, playerów digital signage, skrzyni rack, zestawów mikrofonowych oraz
komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem i usługą wdrożenia.

4.2.5.) Wartość części: 113821,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert za pomocą kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: Cześć 1. którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy urządzeń
sieciowych, z których każda miała wartość co najmniej 100000 zł brutto i obejmowała dostawę
sprzętu, szkolenie i uruchomienie sieci. Część 2. którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy urządzeń audiowizualnych, każda na kwotę co
najmniej 80 000,00 zł brutto i obejmowały dostawę sprzętu, szkolenie i uruchomienie
dostarczonego sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy
urządzeń sieciowych, z których każda miała wartość co najmniej 100000 zł brutto i obejmowała
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dostawę sprzętu, szkolenie i uruchomienie sieci.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IV SWZ,
zgodnie z art. 125 ustawy Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 5do SWZ; 2) aktualne na dzień
składania ofert Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje
się na zasoby podmiotu udostępniającego), zgodnie z art. 125 ustawy Pzp, wzór stanowi
Załącznik na 6 do SWZ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu);
3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonania Zamówienia – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ; 4)
pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, a którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
6) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym razem z ofertą Oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz z art. 109 ust. 4, wzór
stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
7) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby -
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w
Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 lit c w zakresie podstaw w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (pkt 5 w zakresie zawarcia
porozumienia ograniczającego konkurencję) Pzp oraz z art. 109 ust. 4, według Załącznika nr 9
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:1) mogą złożyć łącznie:
Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 oraz jeżeli występują wspólnie
– zobowiązanie innego podmiotu; 2) każdy z Wykonawców składa odrębnie Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.
125 ustawy Pzp – w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków. 2. Wspólnicy spółki cywilnej uznawani za
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie
zasady takie same jak w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie z
art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Rozdziale IV SWZ, ma być złożone zarówno dla
spółki jak i każdego wspólnika. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
składają ofertę podpisaną przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy
wówczas dołączyć pełnomocnictwo mocującego pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwa takie musi; 1) określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; 2) wskazywać
pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie za pomocą:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na miniPortalu.
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