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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299049-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Zabrze: Usługi w zakresie promocji
2011/S 183-299049

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Zabrze - Prezydent Miasta oraz Zabrzańskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz ul. Wolności 215
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze
Osoba do kontaktów: Izabela Liber
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.:  +48 323733516
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Faks:  +48 323733537
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.zabrze.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Kontrakt 11 pn.: "Promocja i asysta techniczna” w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Zabrze. etap II”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS PL229

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299049-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
www.um.zabrze.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz Asysta Techniczna
przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II ” w okresie
obowiązywania Umowy.
Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału
środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zwiększenie poziomu wiedzy
opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach PO IiŚ, istotnych dla
zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.
Celem Asysty Technicznej, jest usprawnienie prawidłowego i efektywnego zarządzania Projektem przez.
Zamawiającego - w szczególności, w zakresie dotyczącym zarządzania finansowego oraz realizacji umów
zawartych w ramach Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Wytycznymi Instytucji.
Zarządzających.
W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca winien prowadzić działania promujące Projekt,
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ.
Do działań tych będą się zaliczać m. in.:
a) zarządzanie komunikacją zewnętrzną, ukierunkowaną na grupy docelowe,
b) prowadzenie działań media – relations, m.in. z wykorzystaniem takich narzędzi jak: konferencje i spotkania
prasowe,
c) przygotowanie i wykonanie galanterii reklamowej,
d) przygotowanie materiałów filmowych i ich emisja w telewizji.
W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca winien również prowadzić usługi Asysty Technicznej dla.
Zamawiającego, w tym m.in.:
a) pomoc w zarządzaniu i wdrażaniu projektu, polegającą w szczególności na prowadzeniu stałego audytu
wewnętrznego Zamawiającego - Jednostki Realizującej Projekt pod kątem zgodności z przepisami prawa, w
szczególności wytycznymi oraz zapisami umowy o dofinansowanie i decyzji Komisji Europejskiej,
b) bieżące doradztwo w prowadzeniu przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu
Spójności w ramach PO IiŚ,
c) pomoc polegająca na działaniach mediacyjnych, m. in. w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200, 22462000, 80500000, 92400000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 452 630,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej



Dz.U./S S183
23/09/2011
299049-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

3/4

23/09/2011 S183
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/4

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BZP.271.36.2011.IL

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 074-121574 z dnia 15.4.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

15.9.2011

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224927100
Faks:  +48 224927113

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 1 595 412,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 1 452 630,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności Projekt pn.:
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - etap II" Nr POIS.01.01.00-00-092/08.

VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121574-2011:TEXT:PL:HTML
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Informacje ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 u. Pzp.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1.1 niniejszej IDW są:
— odwołanie,
— skarga do sądu.
2. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u. Pzp. czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy u.Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.Pzp, albo w terminie.
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Rozdziale 2, Działu VI u.Pzp.
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowe kwestie odnoszące się do skargi do sądu przedstawione są w Rozdziale 3, Działu VI u.Pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Waraszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2011


