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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450402-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Taśmy magnetyczne
2018/S 199-450402
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17,
00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
Tel.: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Faks: +48 225477384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Telewizja Polska S.A. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, Kancelaria, budynek B
PL127
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria znajdująca się na parterze budynku „B” (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i
ulicy Samochodowej).
Tel.: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
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Faks: +48 225477384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

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

Nazwa:
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM
Numer referencyjny: ZP/TBZZ/143/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30234700

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Wzoru
umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 671 860.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30234700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 209 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla części 1 zamówienia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych HDCAM
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30234700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych HDCAM.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 462 560.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie
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Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla części 2 zamówienia

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 ust. 3 Wzoru umowy

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: 26/10/2018
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: 26/10/2018
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie, adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, sala 213,
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które
Zam. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane (np. wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące
informacji poufnych).
2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zam. będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle
związane z informacjami poufnymi, w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, nie
zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zam. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w
jeden z następujących sposobów wybrany przez Zamawiającego:
a) osobiście w siedzibie Zam. po wyzn. przez Zam. konkretnego miejsca, daty i godz. odbioru,
b) przez posłańca na adres wsk. przez Wyk.
c) pocztą elektroniczną
3. Oferta oraz dok. i ośw. wymag. w postępowaniu:
1) Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodny w treści z zał. 1a lub 1b do SIWZ,
a) JEDZ (zg. z Zał. 2 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potw., że Wyk. nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełnia warunki udziału w postęp. W przyp.
wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie,
b) JEDZ musi być złożony w formie elektronicznej pod rygorem nieważności zgodnie z wymogami określonymi
w pkt 9.3.6.1 do 9.3.6.6 SIWZ dla każdej z części zamówienia,
3) Ośw. lub dok. składane razem z ofertą:
a) dok. potw. upraw. do podpis. oferty oraz do podpis. lub poświad. za zg. z oryg. skł. ośw. lub dok. Jeżeli
odrębne przepisy wym. wpisu do rej. lub ew. dok. wł. jest odpis z wł. rej. lub z CEiDG lub dok. na pod. których
dokonuje się wpisu do właściwego rej. lub ewidencji, np. uchwała wł. org. Wyk.;
b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub zał. do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik,
c) dok. potw. wniesienie wadium w przyp. wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,
4. Ośw. lub dok. potw. brak podstaw do wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu:
1) Ośw. i dok. wsk. w § 5 pkt 1, 5 i 6 Rozp. Min. Rozwoju - składa Wyk., którego oferta została najwyżej
oceniona w terminie wyzn. przez Zam., nie krótszym niż 10 dni,
2) Ośw. o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zg. z ustawą z dnia 16.2.2007 r.o
ochronie konk. i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa
każdy Wyk., który złożył ofertę - w terminie 3 dni od dnia zam. na stronie internetowej Zam. informacji (zg. z
art.86 ust. 5 Ustawy).
5. Jeżeli Wyk. ma siedz. lub miejsce zam. poza ter. Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dok., o których mowa w
pkt 4 ppkt 1 składa:
a) dla ośw. lub dok.wskazanych § 5 pkt 1 Rozp. - info. z odpow. rej. albo, w przyp. braku takiego rej.,inny
równoważny dok. wydany przez wł. organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce
zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy info. albo dok., w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy.
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6. Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały określone w SIWZ.
7. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zam. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wyk., którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
8. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym Wyk. będzie związany ofertą, określ. w sekcji IV.2.6 Ogł. Wyk. pozostaje zw. złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu zw. ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
9.Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano dla danej części
zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Specyfikację cenową dla danej części
zamówienia.Taśmy wskazane w Specyfikacji cenowej muszą być tożsame z taśmami zaoferowanymi w
Formularzu oferty dla danej części zamówienia.
10. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w
formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SIWZ są:
2.1 odwołanie;
2.2 skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018
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