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ogłoszenie ff 569949-N-2019 z dnia2019-07-05 r,

Główny Instytut Górnictwa: Przetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji dla posiadanej

przezZamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Usługi

Zamieszczanie ogłosz enia: Zamięszczanie obowiązkowe

o głoszenie doĘcry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w aft' 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ntŻ30oń, osób zatrudnionych przezzakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nię

Informacj e na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie
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Jężęlitak,naleĘ wymięnić zamawiających,którzy wspólnie przęprowadzają postępowanię orazpodaó

adresy ich siędzib, krajowe numęry identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

r. l) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa' krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000'

ul. pl. Gwarków I ,40-166 Katowice, woj' śląskie, państwo Polska, tel. 032 2581631-9, e-mail

bgxzg@gig.katowice.pl, faks 32259 6533 .

Adręs strony internetowej (URL): www.gig'eu

Adres profilu nabyłvcy:

Adręs strony internetowej pod ktorym można uzyskaó dostęp do narzędziiurządzen lub formatów

plikóq które nię są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest odpowtedzialny zaprzeprowadzenie

postępowan ia, czy i w j akim zakresie za ptzęprowadzenie postępowania odpowi adają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzięlane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzięlone w imieniu lIlarzecz pozostĄchzamawiających):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

wwwglg.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji możnil uzyskać pod

adres€m

Nie

oferty |ub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nię

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

ofęrla musi być sporządzona w formie pisemnej

Adres:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy

(F Z-t), pokój 226, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plikóq które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskaó pod adresem:

(uRL)
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II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzez zamawiającego: Przetarg nieograniczony naprzędŁlJżęnię

subskrypcji dla posiadanej przezZamawtającego licencji Autodesk Building Design Suitę Premium na

okres I roku

Numer referencyjnyiFZ - Il5222lSW 19lBB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zalcres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robot

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) 
^ 

w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przezZamawiającego licencji Autodesk

Building Design Suite Premium na okręs 1 roku.

II.5) Główny kod cPv: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.ó) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAT: 6390,00

Waluta:
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PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego Systemu zakupów _ Szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w Całym olcresie obowiqzywania uruowy ramowej lub dynamiczne7o systemu

zakupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu orazwarunków na jakich zostanąudzielone zamówienia' o

których mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 12 lub dniachz

lub

data rozpoczęciaz lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowez Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚć składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofer1y wariantowej. Przędmiotowe postępowanie nię

jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzenia aukcji ęlektronicznej. Zama'wiający nie wymaga wniesienia wadium oraz

zabezpieczenianależytego wykonania umowy' Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający

wymaga przedłużenia działania subskrypcji dla wymaganej licencji na okres 1 roku w tęrminię do 3 dni

roboczych od daĘ zawarciaumowy. Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty

dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane

przez obie strony protokoĘ potwierdzające aktywację subskrypcji. Warunki gwarancji: Zamawiający

wymaga gwarancji zgodnej Z umową licencyjną producenta oprogramowania, która obowiązywacbędzie

od daty akty'wacji przedŁużenia subskrypcji. Zamavłlający wymaga' aby gwarancja obowiąrywała

minimum przez cĄ okres obowiązywania umowy. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z

PoSTĘPoWANIA o IJDZIELENIE ZAMoWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU

oRAZ WYKAZ oŚWIADCZEN I DoKUMENToW PoTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKoW UDZIAŁU W POSTĘPoWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA oRAZ

S PEŁNIAN IE PRZEZ oFERoWANE D o S TAWY WYMAGAN oKRESLoNYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO: 1' o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó Wykonawcy,którzy: 1.l. nie

podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnlai 2.|' Zamawiający wykluczy z postępowania

Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art' 24 :ust. I pkt 12-23 ustawy (przesłanki
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wykluczenia obligatoryjnę). Ż.2' Z postępowania o udzielenie zamówieniaZamawiający wykluczy także

Wykonawcę/ów w następującychprzypadkach - wybranę przęzZamawiającego przesłanki wykluczęnia

fakultatywne' przewidziane w art' 24 ust. 5 ustawy:2.2'I' w stosunku do którego otwarto likwidację, w

zatwterdzonymprzez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnymjest przewidzianę zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.

1ustawy zdnia15maja2015r. -Praworestrukturyzacyjne (Dz.U. poz.978,zpóżn' zm.)lubktórego

upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawatŁ układ zatlłietdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojeniawierzyciel'iprzez

likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w Ębie arl. 366 ust. 1

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r' - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z póżn. zm.) 3. Warunki

udziafu w postępowaniu, okreś|one przez Zamawiającego zgodnię z art. 22 lst. 1b ustawy: 3. 1 .

Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalaj ącę na realizację zamówienia' - NIE

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.3'2 Wykonawca musi znajdowac się w sytuacji

ekonomicznej lub finansowej pozwalające,narea|tzację zamówienia' - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA. 3.3 Wykonawca musi posiadać zdolnośó techniczną lub zawodową pozwalającąna

realizację zamówięnia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 4. Wykaz oświadczeń i

dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy

odpowiadaj ąwyrna1aniom określonym przęz Zamawiającego: 4.1. W celu wykazanla braku podstaw

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty na\eży dołączyć aktualne na dzieil

składania ofert oświadczenia, zgodne zę wzoręm stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z

art.25a ustawy). Informacje zawartę w oświadczęniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca

nie podlega wykluczeniu z postępowania' 4.2.w celu potwierdzenla braku podstawy do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24wt.I pkt23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie

do treści art.24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dniazamieszczeniaprzezZarnawiającego na stronie

intetnetowej informacji z oŃarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w ań. 86 ust. 5 ustawy)'

oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

aft.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wrazzę złożęniem oświadczęnia, Wykonawca moze przedstawió dowody, ze

powiązaniaz|nnymWykonawcą nie prowadządo zal<łócęnia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których

mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest zŁoŻyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4'3.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w cęlu potwierdzenia, że oferowane dostawy

o dpowiadaj ą wymaganiom okreś 1o nym pr zęz Zamaw iając ego (zgodni e z opis em przedmi otu

zamówienia), zostanie węzwany do przedłożenia następujących dokumęntów (aktualnych na dzięh
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złożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. Uwaga (dotyczącawszystkich

oświadczęń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do zŁożęnia oświadczęń lub dokumęntów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeże|i

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty doĘczące tego Wykonawcy lub moze jeuzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r' o informaĘzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. III4 oraz z 2016 r. poz. 352),2) w przypadku wskazanta przez

Wykonawcę dostępności oświadczeńlub dokumentów, w formie ęlektronicznej pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie

ztychbaz danych wskazane przęz Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania

przęz Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia tfumaczeniana język polski wskazanychprzez Wykonawcę i pobranych samodzielnie

przezZama'wiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego' w szczegóIności oświadczęń lub

dokumęntów przechowywanych przęZ Zamawiającego zgodnię z art.97 ust' 1 ustawy, Zamawiapcy w

celu potwierdzęnia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego),

korzysta z posiadanych oświadczenlub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Podmioty zagraniczne: 5.1.

Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.1' składa dokumęnt lub dokumenty wystawionę w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 1ub

miejsce zamięszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem tetminu

składania ofert)' 5'2. Jeżęlj w kraju, w którym Wykonawcamasledzibę lub miejsce zamięszkania lub

miejsce zamjeszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa

powyzej' zastępuje się je dokumęntem zawierającym odpowiednio oświadczenię Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyc, złoŻoneprzed notariuszem lub przed ofganem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczęgo właściwym zewzglęÓl, na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamięszkania tej osoby. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przęz wykonawcę, zamawiający może zwróció się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce Zamięszkania lub miejsce
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zamięszkaniama osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji doĘczących tego

dokumentu.

m.1) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

n.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Informacje dodatkowe

IIf.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenię do

udziaŁu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienta

wrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUC ZENrA

III.2.1) Podstałvy wykluczenia określone w art. 24 ast.1 ustawy Pzp

ilI.Ż.Ż) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZama'wiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okręślona w aft. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKŁADANYCHPRZEZ wYKoNAwcĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwnoczEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PR(ZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

PoTWIERDZENIA oKoLtCZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

m.5) WYKAZ oŚwrłnczEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZWYKoNAWCĘ

w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PZP

m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzlAŁU w POSTĘPOWANIU:

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJT:

m.o WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEzwYKoNAwcĘ

w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPIS

ry. 1 . 1 ) Tryb u dzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięlania zaliczek

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofęrt w postaci katalogów elęktronicznych lub dołączenia do ofęrt katalogów
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elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

Iv.1.6) Przewidywanaliczba wykonawcówrktórzy zostanązaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstyvo innowarylre)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaLna liczba wykonawców

M aksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy ptzewiduje się ograniczęnie liczby uczęstników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zamów ienie ob ej muj e ustanowięnie dynami c zne go systemu zakup ów :

Adres strony internetowej,naktórej będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dynamiczne go systemu zakup ów :

Informacje dodatkowę:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznęgo systęmu zakupów dopuszcza się złozenie ofęrt w formie

katalogów elektronicznych :

Przewiduje się pobranię zę złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systęmu zakupów:

IV.l.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) Nte

Należy podaÓ adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nalezy podać' które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewtdziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączen:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas ttwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

lzru"r"ni"Krytęria
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Cena brutto 95,00

rv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeĘ:

Przewidziane jest zastrzeżęnte prawa do udzięlęnia zamówtenia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowa dzęnia ne go cj acj i

Przęwidziany jest podział negocjacji na etapy w cęlu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaó informacje na tęmat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):

Informacje dodatkowe

fV3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawjającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby tozvłiązafi;

Należy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymaga1lia, którym muszą odpowiadać
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wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczęniu liczby ofert podlegającychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów ocęny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wym agan i a te c hn i c zn e ur ządzeń i n fom aty c zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronlcznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania'.

Wykonawcy,którzy nie złożylt nowych postąpień, zostafią zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Tęrmin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wym ag ani a doty cząc e zab ezpie c zenta należyte g o wykonan i a umowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakr'es, charakter zmiat oraz warunki wprowadz ęnia zmian

1' Wszelkie zmlany Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej. 2' Na podstawie art.
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144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy

w formię anęksu' w szczęBólności w następujących sytuacjach: a) zmiany terminu realtzacji umowy w

przypadku zaistnienia zdarzeńbędących następstwęm siły wyŻszej, uniemożliwiających Wykonawcy

wykonanie umowy w terminie . Za slłę wyższą stfony uznająprzyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze

prąlpadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu' b) zmiany nazw,

siedziby stron umowy, numerów kont bankowych. 3. Warunki em zmiany treści umowy jest podpisanie

protokofu konieczności'

rv.6) INFORMACJE ADMINTSTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019 -07 -I 5, godzina: 1 0 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, zewzględlt na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą byó sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

> oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem niewazności, w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tŁamaczęniem na język polski - nie

dotyczy oferty - zaŁ. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

Iv.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tetminu składania ofet)

rv.ó.4) 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 miaĘ być.przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nię

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informaci e dodatkowe :
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