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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bieg2012.pl/

Gdańsk: Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie
Energa Gdańsk
Numer ogłoszenia: 59876  2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. , ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80
560 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 768 86 50, faks 58 768 86 51.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bieg2012.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na
Stadionie Energa Gdańsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca w ramach realizacji
Przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności i prac mających na celu
prawidłowe dostarczenie, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie Systemu Kontroli Biletów (SKB) wraz z
integracją z obecną infrastrukturą na Stadionie Energa Gdańsk w Gdańsku, świadczenie opieki gwarancyjnej,
a także wypełnienie zapisów i wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności: 
wykonanie dokumentacji wykonawczej/wdrożeniowej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na obiekcie,
 przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej z Zamawiającym,  dostawę, montaż i konfigurację wszystkich
urządzeń i infrastruktury sprzętowej Systemu wraz z integracją z istniejącą infrastrukturą na obiekcie, 
instalację i konfigurację Oprogramowania Systemu, przy czym Oprogramowanie musi być w języku polskim, 
przeprowadzenie szkoleń dla 5 Administratorów Systemu oraz 10 Użytkowników Końcowych wskazanych
przez Zamawiającego,  konfigurację, uruchomienie, wdrożenie Systemu oraz wsparcie przy eksploatacji
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Systemu,  zapewnienie minimum 36miesięcznej opieki gwarancyjnej dla Systemu, zgodnie z wymaganiami
gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej  zapewnienie Usługi Rozwoju Oprogramowania dla
Zamawiającego w zakresie przyszłych nowych wymagań lub wytycznych Ekstraklasy/PZPN/UEFA/FIFA w
okresie gwarancyjnym,  realizację przeglądów konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w okresie
gwarancyjnym (wymóg ten dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład dostarczanego przez
Wykonawcę Systemu oraz całego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, a także niezbędnych
czynności konserwacyjnych oprogramowania bazy danych Systemu),  obsługa systemu wspólnie z osobami
wskazanymi przez Zamawiającego na 5 pierwszych imprezach masowych,  opracowanie i dostarczenie
dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej  5 egzemplarzy i elektronicznej  3 egzemplarze),
dokumentów gwarancyjnych i licencyjnych uprawniających do korzystania z urządzeń i Oprogramowania,
wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Systemu w języku polskim (w tym DTR oraz
pełnych instrukcji obsługi dla Administratora Systemu oraz Użytkowników)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.00.00.009, 31.71.00.006.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20
000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia  w
okresie ostatnich 3 lat lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonali należycie zamówienia w zakresie instalowania
lub uruchomienia systemów do kontroli biletów w obiektach sportowych, na których odbywają się
imprezy masowe, w tym co najmniej dwa zamówienia polegające na wdrożeniu (zainstalowanie lub
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uruchomienie) na stadionach o pojemności powyżej 15 tys. miejsc siedzących systemu
składającego się co najmniej z następujących modułów: budowania i zarządzania bazą Klientów,
kontroli biletów i identyfikacji osób. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI.1. SIWZ i pkt
111.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej  posiadają środki
finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych
w pkt VI.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenie poświadczeń dotyczy wykonanych
należycie zamówienia w zakresie instalowania lub uruchomienia systemów do kontroli biletów w
obiektach sportowych, na których odbywają się imprezy masowe, w tym co najmniej dwa zamówienia
polegające na wdrożeniu (zainstalowanie lub uruchomienie) na stadionach o pojemności powyżej 15
tys. miejsc siedzących systemu składającego się co najmniej z następujących modułów: budowania i
zarządzania bazą Klientów, kontroli biletów i identyfikacji osób. Zamawiający żąda wskazania w
wykazie informacji o zamówieniach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  95
2  Gwarancja  5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:  w przypadku
gdy przedmiot zamówienia jest możliwy do wykonania w inny sposób niż wynikający z umowy i jest to
korzystne dla zamawiającego, ze względów ekonomicznych, lub poprawia funkcjonalność, sprawność
wydajność lub inne parametry techniczne lub użytkowe wykonywanego systemu zmianie może ulec sposób
wykonania zamówienia i odpowiednio do przypadku cena lub termin wykonania;  w przypadku, w którym nie
ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych w
czasie składania oferty okoliczności  zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu
wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych
okoliczności;  jeżeli niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu
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zamówienia  w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy odnoszące się do zakresu prac i
robót oraz obniżona w odpowiednim stopniu wysokość ceny, proporcjonalnie do zakresu zmian;  w przypadku
zmian przepisów prawa, które weszły w życie po złożeniu oferty, a które powodują konieczność zmiany
postanowień umowy  w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany
przepisów prawa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bieg2012.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Inwestycji Euro
Gdańsk 2012 Sp z o. o. ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80560 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2016
godzina 14:00, miejsce: Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp z o. o. ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80560
Gdańsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1) Dowodami, o których mowa w pkt VI. 1. SIWZ i pkt 111.4.1) ogłoszenia o zamówieniu są: a)
poświadczenie; b) inne dokumenty  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 7 niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4) Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5) Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt Vl.3 SIWZ i pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu, zastępuje się je
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=59876&rok=20160316

6/7

16.03.2016

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=59876&rok=20160316

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt VI.3
SIWZ i pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu stosuje się odpowiednio. 6) Dokumenty są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, lub przez notariusza. 7) W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. 8 10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. a) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii
poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. b)
Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w
postępowaniu. c) Dokumenty wymienione w pkt VI.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu powinny
potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu. d) Dokumenty wymienione w pkt Vl.2. SIWZ i pkt III.4.2) ogłoszenia o zamówieniu
muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11) W
przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w
walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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