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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200788-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Symulatory szkoleniowe
2020/S 085-200788

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Akademia Marynarki Wojennej
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262963
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
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Zakup i dostawa operacyjnego symulatora siłowni okrętowej.
Numer referencyjny: 47/ZP/20

II.1.2) Główny kod CPV
34152000 Symulatory szkoleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawa, montaż i uruchomienie:
a) 1 kpl. stanowiska z panelami oraz konsolą z monitorami dotykowymi do symulacji pracy maszyn, urządzeń i 
instalacji siłowni okrętowych;
b) 9 kpl. stanowisk operatorskich;
c) 1 kpl. stanowiska instruktora;
d) 1 szt. projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: technologia DLP, rozdzielczość podstawowa 
rzeczywista 1920 x 1080, jasność nominalna min. 3200 ANSI lumenów, kontrast min. 15000:1, wejścia sygnału: 
D-Sub, Composite, HDMI;
e) 1 szt. ekran zwijany biały, sterowany automatycznie, podwieszony o szerokości 2,0 m.
2) Stanowisko z panelami oraz konsolą z monitorami dotykowymi do symulacji pracy maszyn, urządzeń i 
instalacji siłowni okrętowych ma zawierać:
a) konsolę w formie pulpitu sterującą pracą silników głównych i mechanizmów pomocniczych, zawierającą min. 
6 monitorów dotykowych o przekątnej min. 24” wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym;
b) stację z dwoma monitorami dotykowymi min. 65”, obrazującymi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawa, montaż i uruchomienie:
a) 1 kpl. stanowiska z panelami oraz konsolą z monitorami dotykowymi do symulacji pracy maszyn, urządzeń i 
instalacji siłowni okrętowych;
b) 9 kpl. stanowisk operatorskich;
c) 1 kpl. stanowiska instruktora;
d) 1 szt. projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: technologia DLP, rozdzielczość podstawowa 
rzeczywista 1920 x 1080, jasność nominalna min. 3200 ANSI lumenów, kontrast min. 15000:1, wejścia sygnału: 
D-Sub, Composite, HDMI;
e) 1 szt. ekran zwijany biały, sterowany automatycznie, podwieszony o szerokości 2,0 m.
2) Stanowisko z panelami oraz konsolą z monitorami dotykowymi do symulacji pracy maszyn, urządzeń i 
instalacji siłowni okrętowych ma zawierać:
a) konsolę w formie pulpitu sterującą pracą silników głównych i mechanizmów pomocniczych, zawierającą min. 
6 monitorów dotykowych o przekątnej min. 24” wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym;
b) stację z dwoma monitorami dotykowymi min. 65”, obrazującymi elementy siłowni okrętowej z wizualizacją 
trójwymiarową wraz z dodatkowym monitorem dotykowym o przekątnej min. 24” do nawigacji pomiędzy 
urządzeniami siłowni wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym;
c) stację z monitorami dotykowymi min. 5 szt. o przekątnej min. 42” każdy, przedstawiającą główną rozdzielnię 
elektryczną wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób montażu monitorów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz (załącznik nr 6 do SIWZ) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna trzy zrealizowane tożsame lub podobne zamówienia na 
sumaryczną kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 PLN netto, posiadających certyfikat zgodności z konwencją 
STCW.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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: 04/06/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 04/06/2020
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Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, bud. nr 5, pok. nr 251, Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2020
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