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ogłoszenie ff 616407-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Główny Instytut Górnictwa:.Przetargnieograniczony na dostawę wzmacniacza pomiarowego

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie o gł o sz enia z Z amie szczanie ob ow i ązkow e

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa prolektu lub programu

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

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

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na\eżących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22lst.2 ustawy Pzp' nie mniejszy niż30oń, osób zatrudnionych przezzaWady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przepr ow adza centralny zam awiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przezzamawiających

Nie

J ężęlri tak, należy wymienić zamawtających, którzy wspólnie przeprowadzaj ą postępowanię oruz podać
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adresy ich siedzib, kr'ajowe numery idenĘfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi 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:

I. l) NAZWA I ADRES: Główrry Instytut Górnictwa, krajowy numer idenĘfikacyJny ,ul. pl. Gwarków

I ,40166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel 032 2581631-9, e-mail bgxzg@gig.katowice.pl,

faks 3Ż2596533.

Adręs strony intęrnętowej (URL): www.gig.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym można uzyskać dostęp do narzędzi tvządzeh lub formatów

plikóq które nie są ogolnie 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 z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (ktory zzamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzęnie

postępowania, czy i w jakim zakr'esie za przęprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zarrlawiający, czy zamówięnie będzie udzielane przezkażdego zzamawtających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostałych zamawiających):

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

oferĘ 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:

Nie

Inny sposób:

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

sposób:

Tak

Inny sposób:

oferta musi być sporządzona w formie pisemnej

Adres:

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

(F Z-1), pokój 226, II pi ętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziitlrządzeń lub formatów plikóq które

nie są ogólnie dostępne

Nie

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

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę

w zmacniacza pomiarowego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=677e73b8-5d55-4 1a7-a902-bf27171782ad 3114



13.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=677e73b8-5d55-41a7-a902-bf27171782ad

Numer referencyjnyiFZ - Il5037lSW 18/KD-3

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw' usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowąnia i wymagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

zam ówi en i a j e st do staw a w zmacni acza p omiarowe go

II.5) Główny kod CPv: 38540000-2

Dodatkowe kody CPV:

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

Wartość bez VAT: 53257,z2

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systeruu zakupów _ szacunkowa całkowita

rualrsymalna wartość w caĘm olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówieńooktórychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.I34 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 lub dniachz 42

lub

data rozpoczęcia: lub zakończeniaz

Data zakończeniaDatarozpoczęciaOkres w miesi ą.u.nIokres w dniach

lo,

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszczamożliwości składania ofert częściowych.

ZamawiĄący nie dopuszczamożliwościzłożenia oferly wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie

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

postępowaniu przeprowadzenia aukcji ęlektronicznej' Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz

zabezpieczenianaleĘtego wykonania umowy. Zamawiający wymagarealizacji zamówienia do 6 tygodni

od daty zawarciaumowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonęgo miejsca wykonania, tj.

Kopalnia Doświadczalna ,,Barb ara" , 43 - 190 Mikołów, ul. Podleska 72, Zal<ład KD - 3 ' Wykonawca

zapewni gwarancję i rękojmię, którabędzię ltczona od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia

na podstawie wystawionej faktury i wynosió będzie nie mniej niż 12 miesięcy. Warunki płatności:

płatność będzie dokonana w tęrminie do 30 dni. Tęrmin płatności będzieliczony od daĘ dostarczenia do

GIG prawidłowo wystawionej faktury' Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie

strony protokoły odbioru ilościowo _ jakościowego. oferowaneurządzenie musi być fabrycznie nowe

(tzn' rok produkcji nię wczęśniej niŻ 2018), nie zostało wcześniej użyte oraz nię sfuzyło wcześniej jako

urządzenie demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych, nie pochodzi z dostaw do realizacji

projektu u innego klienta orazbędzie wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych' PODSTAWY

WYKLUCZENIA Z PoSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMoWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU w

POSTĘPoWANIU oRAZ WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW PoTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKOW IJDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA

oRAZ S PEŁNIAN IE PRZEZ oFEROWANE D o S TAWY WYMAGAN oKRE ŚLoNYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGo: 1' o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó Wykonawcy,którzy: 1.1' nie

podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnta:2.I' Zamawiający wykluczy z postępowania
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Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust' I pkt 12-23 ustawy (przesłanki

wykluczenia obligatoryjne).2.2. Z postępowania o udzielenie zamówięniaZamawiający wykluczy także

Wykonawcę/ów w następującychprzypadkach - wybrane przęzZamawiającego przesłanki wykluczęnia

fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy 2'2.|' w stosunku do którego otwarto likwidację, w

zatwierdzonymprzęz sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie

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

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn' zm') lub którego

upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zalłterdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycie|i przez

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust' 1

ustawy zdnia28 lutego 2003r. -Prawoupadłościowe (Dz. U.z2015t.poz'233 zpóżn.zm.).3. Warunki

udziafu w postępowaniu, okreś|oneprzezZamawiającego zgodnlę z art.22ust' lb ustawy: 3.l.

Wykonawca musi posiadaó kompetencje lub uprawnienia do prowadzęnia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające narealizację zamówienia. - NIE

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.3.2 Wykonawca musi znajdowac się w sytuacji

ękonomicznej lub finansowej pozwaIające,narea|izację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA. 3.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającąna

rea|izację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 4' Wykaz oświadczęhi

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

odpowiadają wymaganiom okręślonymprzęzZamawiającego: 4.1. W celu wykazaniabraku podstaw

wykluczenia z postępowania o udzielęnię zamówienia do ofeĘ należy dołączyc aktualne na dzień

składania ofer1 oświa dczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym zaŁącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z

arrt' 25a ustawy). Informacje zawarte w oświadczęniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca

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

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust' I pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie

do treści art' 24 ust. 1 1 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamięszczenia pIzez Zamawiającęgo na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, d. informacji, o których mowa w art. 86 ust' 5 ustawy),

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

art' 24 ust' 1 pkt 23 ustawy. Wtazze złożeniem oświadczenia, Wykonawcamoże przedstawić dowody, ze

powiązania z intym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 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 oferta zostanie najwyŻej oceniona, w cęlu potwierdzenia, że oferowanę dostawy

odp owi adaj ą wymagani om okre ś1o ny m przęz Zamaw iaj ące go (zgo dnie z opi s em przedmiotu
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zamówienia), zostanie wezwany do ptzedłożenia następujących dokumentów (aktualnychna dzien

zŁożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA' Uwaga : (doĘcząca wszystkich

oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożęnia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziafu w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenta, jeże|i

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty doĘczące tego Wykonawcy lub może 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

zadaniapubliczne(Dz'U' z2014r.poz.1114orazz2016r'poz.352),Ż)wptzypadkuwskazaniaptzez

Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod okr'eślonymi

adresami intemetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zama'wiający pobiera samodzielnie

zĘchbaz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty' 3) w przypadku wskazania

ptzez Wykonawcę oświadczęń lub dokumentów na potwięrdzęnie braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków udziałuw postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adręsami

interrretowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawięnia tłumaczenia na język polski wskazanychprzez Wykonawcę i pobranych samodzięlnie

ptzęzZamawtającego dokumentów, 4) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczęń lub

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawtającego' w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez Zamawtającego zgodntę z art.97 ust. 1 ustawy, Zamawlający w

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

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu okr'eślonych przezZamaullającego),

korzysta z posiadanych oświadczenlub dokumentów, o ile są one aktualne.

ru.l) 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

określęnie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoŚć techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Nie dotyczy
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczęnie do

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

wrazZ informacją o kwalifikacjachzawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowę:

IIr.2) PODSTAWY WYKLUC ZENIA

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

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

III.3) WYKAZ oŚwrłoczEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU 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 oŚwrłnczEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZ,B,Z

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

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

USTAWY PZPz

ilI.s) WYKAZ oŚwnnczBŃ 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

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

rlr.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRzEzwYKoNAwCĘ
w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE \ilYMIENIONE \ł pkt III.3) _ Iil.ó)

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

IV. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zamówienia : Przetar g nieo graniczony

Iv.l.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 informacje 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 ofert w postaci katalogów ęlęktronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

ZŁożenie ofer1y wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŻeniem oferty zasadniczej:

Nię

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostanązaproszeni do udziału w postępowaniu

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

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

M aksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie za:watta:

Czy przewiduje się o1raniczęnieliczby uczestników umowy ramowej

Przęwidziana maksym alna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamów ieni e ob ej muj e ustanowi enie dynamic znę go systemu zakup ów

Adres strony intęrnetowej, na której będązamieszczonę dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów :

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

spotządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementyo których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji ęlęktronicznej oraz

jaki będzie tęrmin ich udostępnięnia:

Informacj e doĘ czące przeb i egu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystyr;vanego sprzętu elektronicznego' rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbię etapów aukcji elęktronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania'.

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

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.z) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Znaczenie

95,00

5 00

Kryteria

Cena brutto

okres gwarancji i rękojmi

Iv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. 24aaust.1 ustawy Pzp (ptzetarg

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 oferty:

Przewidziane jest zastrzężenię prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowa dzenia ne gocj acj i

Przęwidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiającego 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 ogtaniczenialiczby rozwiązah

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaó

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompopIzez

zastosowanie kryteriów oceny ofętt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia

Informacje dodatkowę

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adręs strony internetow ej, naktórej będzie prowadzon alicytacjaelektroniczna:

Adres strony internetow ej, naktórej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia rłl licytacji elektronicznej

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

wym a g ani a tę c hni c zne ur ządzeh info rmatyc zny ch
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określęnie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tęrmin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne 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 ezpi e czenia na\eżyte g o wykonani a umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zakres, ch arakter zmian or aZ w arunki wprowad zenia zmian

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

podstawie art.144, ust' l ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewidrrje zmiany

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

realizacji umowy w przypadku zaistnlęnjazdarzeń będących następstwem siĘ wyższej,

uniemozliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłęwyższą strony tlznająprzyazynę

sprawczą zdarzęnia o charaktęrze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięciaina którą strony nie

mają wpĘwu' b) zmiany nazw) siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, c) gdy powstała

mozliwość dokonania nowszych i korzystniej szych dla Zamawiającego rozwiązai technologicznych i

technicznych, niż te istniejącę w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu

zamówienia, d) jezeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego ,,ptzedmiotu umowy'', a

opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzędaży lub nie jest

produkowany. 3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

IV. 6) TNFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy)

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

D ata: 2018-09 -2I, godzina I 0 : 00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względl na pilną potrzebę udzielenia zamówieni a (przetarg

nieo granicz ony, pt zetarg o grani czony, ne go cj acj e z o głoszeniem) :

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

> oferta musi byó sporządzona w formie pisemnej pod rygorem niewazności, w języku polskim'

Dokumenty sporządzone w j ęzyku obcym, należy składać wraz z tŁumaczeniem na język polski _ nie

doĘczy oferty _ zaŁ. nr 1 do SIWZ, która musi być spotządzona w języku polskim.

Iv.6.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Iv.6.4) 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 miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

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 zostaĘ m\ przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :
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