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ogłoszenie nr 503100-N-2019 z dnia 2019-0l-15 r

Główny InsĘtut Górnictwa:Przetargnieograniczony na dostawę artykułów BHP na okres jednego

roku dla GIG Katowice

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie ogłosz eniaz Zamięszczanię obowiązkowe

O głoszenie dotyczy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się tyłącznie 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

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

o których mowa w att' 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%o, osób zatrudnionych przez zakłady 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

Nie

Informacj e na temat podmiotu któremu zzmawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podac

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wtaz 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:

r. l) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa' krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Gwarków

1 ,40166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tęl,' 032 2581631-9, e-mail bgxzg@gig'katowice.pl,

faks 322596533.

Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi iurządzeh lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo : Podmio t pr aw a publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

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

członkowskiclr Unii Europejskiej (ktory zzamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenię

postępowanla' czy i w j akim zakresie za przęptowadzenie postępowania odpowiadaj ą pozostali

zamawiający, czy zamówieniebędzie udzielane przęzkażdego zzamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostĄch 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
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www.glg.eu

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

adresem

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eży 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:

ofer1a musi być sporządzona w fotmie pisemnej

Adres:

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

(FZ-l), pokoj 226,II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików' które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni ibezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

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

BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice

Numer referencyj nyz FZ - I I 5125 lSKl 19

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:

Nie

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

Zamawizjący zastrzega sobie prawo do udzieleniałącznie następujących części lub grup części:

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wynlagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

zamówienia jest dostawa artykułow BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

1 8 140000-2

I 8830000-6

18444n1-4

I 8 142000-6

I 8 141000-9

18424300-0
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331411 10-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawi;Ijqcy podaje informac.je o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAT: 172622,40

Waluta:

PLN

(w przypadku umów raruowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkową całkowita

ntaksyrualna wartość w całym okresie obowiqzywania umowy ralnowej lub dynaruicznego systemu

zakupów)

IL7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiofu, wielkości lub zakresu orazwarunków na jakich zostaną udzielone 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 zosta|azawarta umowa

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

miesiącach: 12 lt'ń dniach:

lub

data rozpo częcia: lub zakończenia:

Data zakończęniaDatarozpoczęciaOkres w dniachokręs w miesiącach

I2

II.9) Informacje dodatkowe: Zama'wiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza mozliwościzłożęnia oferty wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie

jest prowadzonę w cęluzawarcia umowy ramowej' Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzęnia aukcji elęktronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz

zabezpieczenianależytego wykonania umowy. I. Zamawiający ustala czas ttwania umowy na okres 12

miesięcy od daty zawarcia umowy' chyba, żę wcześniej zostanie wyczęrpana ilośó ,,przedmiotu

zamówjenia'' określona w fotmularzltęchniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2'

Zamówięnie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych. 3.

Zamówięnja będą ręalizowanę przez Wykonawcę do 25 dni kalendarzowych na podstawie dyspozycji

otrzymanej odZamawiającego drogą faksową lub pocztą elektroniczną,na warunkach DDP Incoterms

2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Gómictwa, Plac Gwarków l, 40-166
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Katowice w dniach od poniedziałku do piątku' 4. Warunki płatności: ZapłataZaprzędmiot zamówienia

będzie dokonywana na podstawie faktury cząstkowej' Termin płatności będzie liczony od daty

dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę zUwzgIędnieniem

rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia. 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywisĘch

potrzeb oraz do ograniczenia zamowlęnia w zakresie ilościowym i rzeczowym' co nie jest odstąpieniem

od umowy nawet w części. Wykonawcaztego tytułu nie moze wystąpić zroszczeniami w stosunku do

Zamawiającego. 6' Wykonawca zapewnt gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak

nie mniej niż 12 miesięcy' Termin gwarancji będzieliczony od daty odbioru towatu przez

Zanawiającego. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawcazobowiązuje się w terminie do

7 dni kalęndarzowych od otrzymania infotmacji dokonać uzupełnienia ilościowego lub wymienić

wadliwe artykuły na nowe wrazzpełnym okresem gwarancyjnym. PODSTAWY WYKLUCZENIAZ

P o S TĘP owANIA o IJDZIELENIE ZAMOWIENIA, WARUNKJ UDZIAŁU W P o S TĘP oWANIU

ORAZ WYKAZ oŚWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKoW UDZIAŁU W PoSTĘPOWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA oRAZ

SPEŁNIANIE PRZEZ oFERowANE DoSTAWY WYMAGAN oKRESLoNYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGo: 1' o udzielenię zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy: 1.1. nie

podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnia'' 2.1' Zamawiający wykluczy z postępowania

Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art' 24 ust. t pkt 12-23 ustawy (przesłanki

wykluczenia obligatoryjne)' 2.2. Z postępowania o udzielenie zamówieniaZamawtający wykluczy także

Wykonawcę/ów w następującyc|'l przypadkach - wybrane przęz Zamawiającego przesłanki wykluczenia

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

zatwierdzonym przez sąd rrkładzie w postępowaniu restnrkturyzacyjnymjest przewi dziane zaspokojenie

wierzycieli przęz 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

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zaularŁ układ zatwierdzony

pfawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządz|ł likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1

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

udziału w postępowaniu, okreŚ|one przez Zamawiającego zgodnie z art. Ż2llst. lb ustawy: 3.1.

Wykonawca musi posiadaó kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dział.alności

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

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA3.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji

ękonomicznej lub finansowej pozwa|ające, nareallzację zamówięnia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO
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POSTĘPOWANIA. 3.3 Wykonawca musi posiadać zdolnośó techniczną lub zawodową pozwalającąna

realizację zamówienia' - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 4. Wykaz oświadczeń i

dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenta otaz na potwierdzenle, zę oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom określonymprzezZamawiającego: 4.1. W celu wykazaniabraku podstaw

wykluczenia z postępowania o udzięlęnie Zamówienia do oferty naleŻy dołączyć aktualne na dzien

składania ofert oświadczenia, zgodne ze wzoręm stanowiącym załącznik nr Ż do SIWZ (oświadczenie z

aft.25a ustawy). Informacje zawarte w oświadczęniach stanowią wstępne potwierdzente, że Wykonawca

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

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. Ż4 ust. I pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie

do treści art' Ż4 rrst. 1 1 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamleszczenia przez ZamawiĄącego na stronie

internetowej informacj i z otwarcia oferl, tj. 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonaw ca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

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

mowawpkt 4'2'zobowiązany jestzłożyćkażdy zWykonawcówwspólnie składających ofertę.4.3.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowanę dostawy

o dpowiadaj ą wymagani om okreś l o ny m przez Zamaw iaj ącego (zgodnie z opis em przedmiotu

zamówienia), zostanie węzwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzięh

złoŻenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. Uwaga (dotyczącawszystkich

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

potwierdzających spełnianie warunków udziatl w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 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 infolmafyzacji dzlałalności podmiotów realizających

zadania publiczne (Dz' U. z 2014 r. poz' III4 oraz z 2016 r' poz. 352),2) w przypadku wskazania przęz

Wykonawcę dostępności oświadczeńlub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi

adresami intemetowymi ogólnodostępnych tbezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie

ztychbaz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenĘ, 3) w przypadkrr wskazania

przezWykonawcę oŚwiadczeń lub dokumentów na potwierdzenię braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków udziałuw postępowaniu, w formie ęlektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia tłumac zęrr|a Ia jęryk polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzięlnie

ptzęz Zamawtającego dokumentów, 4) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub
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dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego' w szczęEólności oświadczenlub

dokumentów przechowywanych przęzZamawiającego Zgodnię z art.97 ust' 1 ustawy, Zamawiający w

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

wykluczenla ofaz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przezZamawiającego),

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile Są onę aktualne. 5. PodmioĘ zagraniczne: 5'1.

Jężeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

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

upadłości (dokumenty powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert)' 5'2. Jężelj w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamjeszkania lub

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

powyzej' zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

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

dokument miał doĘczyÓ, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczęBo właściwym zewzględuna siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamięszkania tej osoby. 5'3. W przypadku wątpliwości co do tręści

dokumęntu złożonego przęz wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siędzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamteszkaniama osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu.

rrr. 1 ) WARUNKI UDZI AŁU w PoSTĘPoWANIU

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

wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okręślenie warunków: Nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziafu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy ręalizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczęniu Ęch osob:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

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

IIL2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust,5 ustawy Pzp

TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w alt. 24 ust.5 pkt l ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚwrłnczEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

wsTĘPNEGo PoTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA

WARUNKIUDZIAŁU w POSTĘPOWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

rrr.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PF.ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA oKoLlCZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

m.o WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ\ilYKoNAWCĘ

w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

oKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1 UsTAwY PZP

n.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw unzrAŁU w PoSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJT:

III.6) WYKAZ oŚwłuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZBZWYKoNAWCĘ

w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA
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OKOLTCZNOSCI, O KTORYCH 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

IV.1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

rv.l.2) Zarnawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacj a na tęmat wadium

rv.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać 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 ęlektronicznych lub dołączenia do ofert katalogow

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferty zasadniczej:

Nie

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 liczba wykonawców
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Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców :

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

Umowa ramowa będzie zawafia:

Czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej

P r zew idziana mak sym alna lic zb a uc z e stników umowy ramow ej

Informacje dodatkowe:

Zamów ieni e ob ej muj e ustanowi enie dynamic znę Eo Systemu zakup ów

Adres strony internetowej,naktórej będązamieszczonę dodatkowe informacje doĘczące

dynamiczne go systemu zakup ów :

Infonnacje dodatkowę:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofer1w formię

katalogów elektronicznych :

Przewiduje się pobranię ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sp orządzenia ofer1 w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów :

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony intemetowej, 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:
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Nalezy podaó, które informację Zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przeb i e gu aukcj i el ektroni cznej :

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzęfu elektronicznego, rozwiązań l 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 trwania:

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

Kryteria lznu"r"ni"
Cena brutto

lo
5 )00

Termin płatności za fakturę cząstkową|5 ,00

IY.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 oferĘ:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzięlenia zamówienia na podstawie ofert wstępnychbez

przęprov/a dzenia n e gocj acj i

Przęwtdziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyska4ia 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 ograniczenlaliczby rozwiązan:

Nalezy podaó informacje na tęmat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegającychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów ocęny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, 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 tę chni czne ur ządzeń inform aty c zny ch'.

Sposob postępowania w toku licytacji elektronlcznej, w tym określęnie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji ęlektronicznej i czasie iclr trwania:
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Czas trwania:
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Wykonawcy,którzy nie złoży|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Tęrmin składania wniosków o dopuszczęnię do udziałls, w licytacji elektronicznej:

Data'. godzina:

Tęrmin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zanknięcta licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do tręści zawieranej umowy w sprawie

zamowjęnia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzor umowy:

Wym a g an i a doty cząc e zab ezpi e czeni a n al eżyte g o wyk on an i a um owy :

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, charaktęr zmian oraz warunki wprowadzenlazmtan''

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej' 2. Na

podstawie art. I44, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAV/IAJĄCY przewiduje zmiany

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

realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzęil będących następstwem siĘ wyższej,

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie ' Za siłęwyższą strony uznająprzyczynę

splawczą zdarzęnia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięciai na którą strony nie

mają wpływu,b) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, c) jeżeli Wykonawca

zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych

Warunków ZamÓwienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany. 3. Warunkiem zmiany

treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

IV. 6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

N.ó.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

https://bzp.uzp.gov.pliZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecS8a76e-f49e-4563-91 89-6682db55e320 14t15



I 5.01 .2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ec58a76e-f49e-4563-9'189-6682db55e320

IV.ó.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2OI9 -01 -23, godzina: 1 0 : 00,

Skrócenię tenninu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazaó powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzanę ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

> oferta musi być sporządzona w fotmie pisemnej pod rygorem nieważności, w ję'yku polskim'

Dokumenty sporządzone w języku obcym, naleŻy składać wraz z tłtlmaczeniem na język polski _ nie

dotyczy oferty - zał. nr l do SIWZ, która musi byó sporządzona w języku polskim.

Iv.6.3) Termin związanil ofertą: do: okręs 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 zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :
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