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Ogłoszenie

Numer

2022-23669-122247

Id

122247

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.10.03.01-24-0311/17 - „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni  na terenie Browaru 
Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”

Tytuł

Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie 
Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – 
Szopienicach na centrum aktywności lokalnej

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących 
przypadkach:
a) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 
Zamawiającego lub Wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na podstawie wykazu 
cen jednostkowych wyposażenia meblowego zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym integralną 
część niniejszej umowy,
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił wyższych 
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy 
o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. Siła wyższa, o której mowa wyżej 
jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich problemów organizacyjnych, którego strona 
umowy nie mogła przewidzieć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w częściach lub w całości jego 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego wystąpieniem okoliczności, których 
strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należnej staranności, mających bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania dostawy,
2. Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy nie mogą wprowadzać warunków, które gdyby 
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zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia umożliwiłyby wybór innej 
oferty niż ta, która została wybrana.
3. W przedstawionych w ust. 1 lit. b i c przypadkach strony ustalają nowy termin realizacji zamówienia, z 
tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy 
okresowi przerw lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być 
zaakceptowany przez Zamawiającego i szczegółowo uzasadniony.
4. Postanowienia przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) jeżeli zmiana przepisów powszechnie obowiązujących miała wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na 
koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie 
zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od 
towarów i usług VAT.
6. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych
w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-08-17
1. Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie SWZ z dnia 17.08.2022
2. zmiana zał. 2B do SWZ - szczegółowa kalkulacja oferty
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-08-12
1. Zal_1A_SWZ_opis_przedmiotu_zamowienia
2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia
3. Zal_1B_SWZ_schemat_szaf_rack_i_szachtow_do_instalacji_anten
4. Zal_2A_SWZ_formularz_ofertowy_z_oswiadczeniami
5. Zal_2B_SWZ_szczegolowy_formularz_oferty
6. Zal_3_SWZ_oswiadczenia_dot_wykluczenia
7. Zal_4_SWZ_oswiadczenie_o_podwykonawcach_i_podwykonawstwie
8. Zal_5_SWZ_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej
9. Zal_6_SWZ_oswiadczenie_o_braku_powiazan
10. Zal_7_SWZ_projekt_umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-08-12

Data ostatniej zmiany

2022-08-17

Termin składania ofert

2022-08-22 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

BFC NIERUCHOMOŚCI JOHANN BROS
Ks .bpa Herberta Bednorza  2A-6,  
40-384 Katowice
NIP: 9540000474

Osoby do kontaktu

Rafał Kost
tel.: 509343584
e-mail: projekty@browarm.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

dostawa sprzętu, a także konfiguracje zgodnie z SWZ

Budżet części 1

147600,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego, pozostałego wyposażenia 
multimedialnego oraz oprogramowania wraz z usługą konfiguracji urządzeń i stworzeniem sieci 
LAN i WiFi w ramach przedsięwzięcia p.t. Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na 
terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności 
lokalnej”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)�Dostawę sprzętu, komputerowego wraz z oprogramowaniem, a także pozostałej części 
wyposażenia multimedialnego
b)�Dostawę wyposażenia oraz montaż i konfiguracja urządzeń dla utworzenia sieci LAN oraz WIFi dla 
części społecznej obiektu
c)�Udzielenie gwarancji jakości na każdą pozycję zamówienia.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30232000-4 Sprzęt peryferyjny
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72600000-6 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Miejscowość

Katowice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do jego wykonania , przy 
czym w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w zakresie 
opisanym w pkt 5.2. i 5.3. SWZ.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium ceny będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów (80%) a każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów według wzoru (patrz SWZ s. 14)

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego w ofercie 
terminu dostawy. Najdłuższy możliwy termin wynosi 8 tyg. od dnia podpisania umowy. Jego skrócenie 
skutkować będzie przyznaniem punktacji według wzoru w SWZ, str. 14.
Waga kryterium 20% (20 pkt).

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-08-17 - data opublikowania

-> 2022-08-22 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


