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ogłoszenie ff 613531-N-2018 z dnia 2018-09_06 r

Główny Instytut Górnictwa:Przetargnieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Z amieszczan ie o gł o s z enia z Zamie szczanie ob ow i ązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówięnia 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 jednostek, które będą realizowaĘ

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

marginalizowanych

Nię

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnięnia osób na\eżących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art' 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ 30oń, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postęp owanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyĘowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacj e n a temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowad zenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie ptzez zamawiaj ących

Nie

Ieżelttak,należy wymienić zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie orazpodać
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adresy ich siędzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowa dzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nię

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instyhrt Górnictwa' krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Gwarków

I , 40166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel' 032 258163I-9, e-mail bgxzg@gig.katowice.p1,

faks 3Ż2596533.

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

Adres profilu nabywcy:

Adręs strony internetowej pod ktorym możnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeh lub formatów

plików, którę nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny zaprzęprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzęnie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkaŻdego zzamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu inatzecz pozostaĘchzamawtających):

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

Tak

www.gig,eu
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nię

Inny sposób:

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

sposób:

Tak

Inny sposób:

oforta musi być sporządzona w formie pisemnej

Adręs:

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

(F Z-1), pokoj 226, II pi ętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiwządzeń lub formatów plików' które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni l,bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskaó pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury

laboratoryjnej
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Numer referencyj nyi FZ - 1/5043/SK/1 8/BCR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

_ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest dostawaaparatury laboratoryjnej: CZĘŚC 1 - WirówkaCZĘŚC 2 - Destylarka do wody

II.5) Główny kod CPV: 4293ll00-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42910000-8

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

Wartość bez VAT: 23734,00

Waluta;

PLN

(w przypadku umów ramowycłt lub dynamicznego systemu zakupów _ szacunkowa całkowita
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nxaksynxalna wartość w całynx olrresie obowiqzywania uruowy ramowej lub dynamicznego Systenxu

zakupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówieńroktórychmowawart.67ust. 1pktói7lubwart.

1"34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

okreŚlęnie przedmiotu, wielkości lub zakresu orazwarunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art' 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.l34 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 lubdniach: 14

lub

data rozpoczęciaz lub zakoitczeniaz

DatazakohczeniaData rozpoczęciaokręs w dniach

14

okres w miesiącach

II.9) Informacje dodatkowez Zamawiający dopuszczamożliwość składania ofert częściowych, na jedną

lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia)'Liczba części:2' Wybór oferty

najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości złożęnia oferty wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu

zawarciaumowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniuprzeprowadzęnia

aukcji elektronicznej' Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium orazzabezpieczeniana|eżytego

wykonania umowy. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do 14 dni od daĘ zawatcia umowy na

warunkach DDP Incoterms 20 1 0 do oznaczonego miej sca wykonanta, tj. Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40 _ 166 Katowice, Śląskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej (BCR). Wykonawca

zapewni gwarancję i rękojmię, która będzie liczona od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i

wynosió będzie nie mniej niż 12 miesięcy. Warunki płatności: płatność będzie dokonana w terminie do 14

dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będą podpisaneptzez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo -
jakościowego. oferowane urządzenia muszą być fabrycznię nowę (tzn. rok produkcji nie wcześniej niż

2018), nie zostĄ wcześniej lżyte oraznie sŁużyĘ wcześniej jako r,lrządzenia demonstracyjne na

konferencjach i imprezach targowych, nie pochodzą z dostaw do realizacji projektu u innego klienta, będą

wolnę od wad technicznych, prawnych i formalnych oraz są dopuszczone do użytku na terenie UE.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z PoSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMoWIENIA, WARUNKI

UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ WYKAZ oŚWIADCZEN I DOKLIMENToW
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PoTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARI]NKoW UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU, BRAK

PoDSTAW WYKLUCZENIA oRAZ SPEŁNIANIEPRZEZ oFERoWANE DOSTAWY WYMAGAN

OKREŚLONYCH PRZEZZAMAWIAJĄCEGo: 1. o udzielenię zamówienia mogą się ubiegać

Wykonawcy,którzy: 1.1 . nię podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnia'. Ż.I. Zamawiający

wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust' l pkt 12-23

ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).2.2. Z postępowania o udzielenie zamówięnia

Z amaw iaj ący wyklu cz y także Wykonawc ę/ów w n astępuj ący ch pr zy p adkach - wyb r ane pT zez

Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,przewidziane w art.24 ust. 5 ustawy:2.2.|. w

stosunku do którego otwafto likwidację, w zatwierdzonymprzez sąd układzie w postępowaniu

restrukfuryzacyjnymjest przewi dziane zaspokojenie wierzyci eli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art.33Ż ust' 1 ustawy z dnta 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz' U. poz' 978, zpóŹn' zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zafuxlierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli prZęZ likwidację majątku upadłego, chyba że

sądzarządził likwidację jego majątku w Ębie art.366 ust. 1 ustawy z dnta 28 lutego 2003 r' - Prawo

upadłościowe (Dz. U. z2015 L poz.233 zpóźn' zm.) 3.Warunki udziału w postępowaniu, okr'eśloneprzez

Zamavłiającego zgodnię z aft.22 ust. lb ustawy: 3.1' Wykonawca musi posiadać kompetencje lub

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

pozwalające narea|izację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 3'2

Wykonawca musi znajdowac się w sytuacji ekonomtcznej lub finansowej pozwalające, na realtzację

zamówienia' - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 3.3 Wykonawca musiposiadać

zdo lno ś ć techniczną lub zawo do w ą p ozw alającą na r ealizację zamówi eni a. - NIE D OTYCZY

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANI A4.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw

wykluczenia otaz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonymptzez

Zamawiąącego: 4'l. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia do ofeĘ naleĘ doŁączyc akfualnę na dzien składania ofert oświadczenia, zgodne ze

wzorem stanowiącym zaŁączniknr 2 do SIWZ (oświadczenie z art.25a ustawy). Informacje zawartew

oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczęniu z

postępowania.4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy zpostępowania, o

której mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art.24 ust. 11 ustawy

(w terminie 3 dni od dniazamięszczeniaprzęzZamawiającego na stronie intemetowej informacji z

otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oŚwiadczenie o przynaleznoŚci lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ttst' l pkt23 ustawy' Wraz

zę złożęnięm oświadczenia, Wykonawcamożę przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
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nie prowadzą do zaMócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku

Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest

złoĘćkażdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4.3. Wykonawca' którego ofęrta zostanię

najwyżej oceniona' w cęlu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają Wymaganiom określonym

ptzez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówięnia), zostanie wezwany do przedŁożenia

następujących dokumęntów (aktualnych na dzięit złożenla): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA Uwaga (doĘcząca wszystkich oświadczęń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziahr w

postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeliZamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać Zapomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów rcalizujących zadania publiczn e (Dz. U . z 2014 r. poz' 1114 oruz z 2016 t. poz.

352),2) w przypadku wskazania przęz Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentóq w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenty' 3) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenię

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formię elektronicznej

pod określonymi adresami intęmętowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczęniana językpolski wskazanychprzez Wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazaniaprzez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdująsię w posiadaniu Zamawiającego' w

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamaułiającego zgodnie z art. 91

ust. lustawy,Zarnawiającywcelupotwierdzeniaokoliczności,októrychmowawart.25ust. 1pkt1i3

ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeri lub dokumentów, o ile są one aktualne'

m.1) WARUNKI aDzIAŁU w PosTĘPowANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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określęnie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcie lub we wniosku o dopuszczęnie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonującyclr czynności przy realizacji zamówienia

wrazz informacją o kwalifikacjachzawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

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

III.2,2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustarvy Pzp

TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

III.3) WYKAZ 0ŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENLA, ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA

WARUNKIUDZLAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

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

USTAWY PZP:

il.s) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ

w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PZP
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ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw ulzlAŁU w PoSTĘPoWANIU:

rII.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

ilI.ó) 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

ry.l) OPrS

ry. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zam ówienia : P r zetar g ni eograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąd,a wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podaó informacj e na tęmat udzielania zaliczęk

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŻente oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferty zasadniczej

Nie
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Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy Zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczb a wykonawc ów

Maksymaln a lj czba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta'.

Czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej

P rzew idziana maksym alna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zamów ieni e ob ej muj e ustanowięnie dynami c Zne go systemu zakupów

Adres strony internętowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranię zę złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofęrt w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

Należy podaó, które informacje zostanąudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oruz

jaki będzie termin ich udostępnięnia:

In formacj e doty cząc e przeb i egu aukcj i el ektron i czn ej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elęktronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozuliązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania

Czy wykonawcy' któtzy nie zŁożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Znaczenie

90,00

10,00

Kryteria

Cena brutto

okr'es gwarancji i rękojmi

Iv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. 24aa lust,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:
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Przewidziane jest zastrzeżenle prawa do udzielenla zamówienia na podstawie ofert wstępnychbez

przeprowa dzenia ne go cj acj i

Przewidziany jest podziaŁ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje natęmat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiĄącego 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 harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązah:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiofu zamówięnia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaó

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ogranlczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IY.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intęmetowej, na której będzie prowadzonaltcytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e141c45t-7 069-4863-a90b-8ba38738db30 12t16



6.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e'|41c45'f-7069-4863-a90b-8ba38738db30

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

wymagania techniczne urządzeh informatyc zny ch:

Sposob postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okręślenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elęktronicznej i czasie ichtrwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie złoży\i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina'.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wym ag ani a doty cząc e zab ezp ie czenia należyte g o wykonan i a umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazaó zakres, charakter zmian ot aZ w arunki wprowad zęnja zmlan

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagająpod rygorem niewazności formy pisemnej. 2. Na

podstawie aft'.l44, rrst. 1 ustawy Prawo zamówlęń publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany

zawattej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach: a) zmiany tetminu

realtzacji umowy w przypadku zaistnięnia zdarzeh będących następstwem siły wyższej,

uniemozliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie . Za siłę wyższą strony uznająprzyczynę

sptawczązdaruenja o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięciaina którą strony nie

mają wpływu' b) zmiany I7azw) siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, c) gdy powstała

mozliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązahtechnologicznychi

technicznych, niŻ te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu

zamówienia, d) jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy modęl zaofęrowanego,,przedmiotu umowy'', a

opisany w Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest
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produkowany. 3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności'

IV. 6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-09- 14, godzina: 1 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamowięnia (przetarg

nieograniczony, ptzetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

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

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składaó wraz z tłumaczeniem na jęryk polski _ nie

doĘczy oferty _zał. nr l do SIWZ, któramusibyć sporządzonawjęzykupolskim.

Iv.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznęgo tęrminu składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

rv.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) Informacj e dodatkowe :

Część nr: 1Nazwa: Wirówka
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robot

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlanezCZĘŚc l -

Wirówka

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42931100-2,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: l7035,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okręs w dniach: 14

data rozpoczęcia:

data zakohczęnja:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenie

90,00

10, 00

Kryterium

Cena brutto

okres gwarancji i rękojmi

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część, nr: 2 Nazwa: Destylarka do wody

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostąw usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane zCZĘŚC 2 -

Destylarka do wody

2) Wspólny Słownik Zamówiefl (CPV) : 429 1 000 0- 8,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT: 6699,00

Waluta:

PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okręs w miesiącach:

okres w dniach: 14

data rozpoczęcia

data zakohczenia'.

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczęnię

90,00

10,00

Kryterium

Cena brutto

okres gwarancji i rękojmi

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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