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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323053-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2018/S 141-323053

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8, 19 piętro
Warszawa
00-613
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Krawczyk
Tel.:  +48 225367034
E-mail: lukasz.krawczyk@pot.gov.pl 
Faks:  +48 225367004
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pot.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pot.gov.pl/pl/przetargi/ogloszone
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: turystyka

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie i udostępnienie Polskich Stoisk Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach
turystycznych oraz przemysłu spotkań w latach 2018 – 2020.
Numer referencyjny: 19/2018/ŁK

II.1.2) Główny kod CPV
79956000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:lukasz.krawczyk@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl
https://www.pot.gov.pl/pl/przetargi/ogloszone
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie i udostępnienie Polskich Stoisk Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach
turystycznych oraz przemysłu spotkań w latach 2018 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

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: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Londyn, Barcelona, Utrecht, Wiedeń, Helsinki, Madryt, Bratysława, Praga, Berlin, Moskwa, Frankfurt, Sztokholm

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie i udostępnienie Polskich Stoisk Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach
turystycznych oraz przemysłu spotkań w latach 2018 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi
być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale
przed jej podpisaniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2020
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotu zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy i zakończy po ostatnich targach
przewidzianych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
Od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ,
Tj.;
Wykazu wykonanych usług, których przedmiotem było wykonanie usługi polegające na zabudowie stoisk
targowych o łącznej powierzchni użytkowej 3000 mkw oraz minimum 3 usługi polegające na wykonaniu
zabudowy stoiska o powierzchni minimum 200 mkw każde, 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 wielkości, przedmiotu(nazwy
targów), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub zamówienia zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -
potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1.1. lit. A Części II SIWZ (wypełniony i podpisany
Załącznik nr 7 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub;
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego zamówienie/ odbiorcę zamówienia.
Wykaz osób wskazujący na dysponowanie osobami spełniającymi warunki określone przez Zamawiającego pkt
1.2.1.2. lit. A Części II SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 10 do SIWZ).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
tj. posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych
również wykonuje): usługi polegające na wykonaniu zabudowy stoisk targowych o łącznej powierzchni
użytkowej 3000 mkw oraz minimum 3 usługi polegające na wykonaniu zabudowy stoiska o powierzchni
minimum 200 mkw każde.
1.2.1.2. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia:
1) liderem projektu z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w budowie stoisk targowych (tj. w pierwsze
stoiska targowe jako lider projektu wykonywał ponad trzy lata przed terminem składania ofert w niniejszym
postępowaniu i w każdym kolejnym roku kalendarzowym wykonywał co najmniej jedną taką zabudowę),
władającym co najmniej językiem angielskim na poziomie komunikatywnym;
2) elektrykiem – osoba uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji(E) i dozoru(D) lub równoważne.
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3) projektant – osoba z uprawnieniami do wykonywania projektów architektonicznych z doświadczeniem w
projektowaniu stoisk targowych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ "Istotne postanowienia umowy"

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 06/09/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa XIX piętro, sala konferencyjna

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:
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć: - do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,w
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zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. - po otwarciu ofert:1. oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 2. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, tj.; 2.1. informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4.odpisu
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. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2.6.oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;2.7.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,2.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. 2.102.10. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby warunków udziału w postępowaniu- jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego
doręczenia Prezesowi Izby.
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość
zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018
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