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ogłoszenie nr 577884-N-2019 z dnia2019-07-25 r

Główny Instytut Górnictwa z Przetarg nieograniczony na dostawę pieca do anilacji detektorów

termoluminescencyj nych

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszcza n i e o gł o s z enia : Z amieszczanie ob ow i ązk owe

ogłoszenie dotycry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazrrya projektu 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 należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art' 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych przęz 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

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie

Nie

zamawiających
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Jężęli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siędzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europeiskiei

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

r. 1) 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 .

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

Adres profilu nabylvcy:

Adres strony intęrnetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi iurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy)z

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 z zamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenię

postępowania, czy i w jakim zakresie zaptzęptowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez kazdego zzamawiających indywidualnie, czy

zamówi eni e zo stanię udzielonę w imieniu i na r zecz p ozo stĄch zamaw iających) :

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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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:

ofer1a musi być sporządzona w formie pisemnej

Adres:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwar'ków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy

(F Z-I), pokój 226, II piętro

Komunikacja elektroniczna }Yymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plikóq które

nie są ogólnie dostępne

Nie

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

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

25.07.2019

Tak

wwwgig'ęu
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez z^mawiiljącego: Pfzetarg nieograniczony na dostawę pieca do

anilacj i dętektorów termoluminescencyjnych

Numer referencyjnyz FZ - l/5215/SK/19/BCR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie podzie|one 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 ilośc dostaw, usług lub robot

budowlanych lub określenie zapotrzebowąnia i wynlagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

zamówienia jest dostawapieca do anilacji dętektorów termoluminescencyjnych

II.5) Główny kod CPv: 38540000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAT: 55400,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupow _ szacunkowa całkowitą
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maksymalna wartość w całytn olrresie obowiqzywanią utnowy rąmowej lub dynamicznego 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 art' 67 ust. 1 pkt 6 lub w aft.l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

ramowa lub okreso na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 3 lub dniach:

lub

data rozpoczęciaz lub zakończeniaz

Data zakończeniaDatarozpoczęciaOkres w dniachokres w miesiącach

J

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

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości złożęnia oferty wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie

jest prowadzone w cęluzawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzenia aukcji ęlektronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA,

GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOSCI: 1 . Zamawiający wymagarealizacji zamówienia do 3

miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca

wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Śląskie Centrum

Radiometrii Środowiskowej (BCR). 2. Wykonawcazapewnigwarancję i rękojmię, która będzieliczona

od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury i wynosió będzte

nie mniej niż 12 miesięcy. 3. Warunki płatności: płatnośó będzie dokonana w terminie do 21 dni' Termin

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

wystawienia faktury będą podpisaneprzez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo _ jakościowego.4'

ofęrowane urządzenie musi by{ fabrycznie nowe (tzn. rok produkcj i ni e wcześn iej niŻ 201812019), nie

zostało wcześniej lżyte oraz nię służyło wcześniej jako urządzęnie 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, WARt]NKI IJDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ WYKAZ

o Ś WIAD CZEN I D oKUMENTOW PoTWIERD Z AJ ĄCY CH S PEŁNIANIE WARUNKo w
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UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA oRAZ SPEŁNIANIEPRZEZ

OFEROWANE DosTAwY WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZZAMAWIAJĄCEGo: 1. o
udzielęnię zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzyi 1' 1. nie podlegają wykluczeniu; 2'

Podstawy wykluczenia:2.I. Zamawiający wykluczy zpostępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o

których mowa w art' 24 ust. I pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryj ne). 2.2. Z

postępowania o udzielęnle zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących

przypadkach - wybranepIzęzZamawtającego przesłanki wykluczenjafakultatywne, przewidzianew art..

24 ust. 5 ustawy: 2.Ż'l. w stosunku do którego otwafto likwidację, w zatwierdzonym ptzęz sąd układzie

w postępowaniu restruktwryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w Ębie aft.332 ust. l ustawy z dnia l5 maja 2015 r. -

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

wykonawcy' któr} po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycie|i przez 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.z2015r.poz.233zpóźn'zm')3.Warunkiudziafuwpostępowaniu,określone

ptzęz Zamawiającego zgodnię z art' 22 ust. lb ustawy: 3' 1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub

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

pozwalającę narealizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 3.2

Wykonawca musi znajdować się w syfuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację

zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 3.3 Wykonawca musi posiadaó

zdolność techniczną lub zawodową pozwalającąnarealizację zamówlenia. - NIE DOTYCZY

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 4' Wykaz oświadczęń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw

wykluczenja oraz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okręślonymprzez

Zamawiającego: 4'1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzięń składania ofert oświadczenia, zgodne ze

wzoręm stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenię z art.25a ustawy). Informacj ę zawarte w

oświadczęniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczęniu z

postępowania' 4'2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 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 dnta zamięszczęIla przez Zamawiającego na stronię intęrnetowej informacji z

otwarcia ofert, tj' informacji, o których mowa w art. 86 ust' 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub

braku przyna|eżności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz

zę złożenięm oświadczenia, Wykonawcamoże przedstawić dowody, ze p zinnymWykonawcą

Uwaga: W przypadkunie prowadzą do zal<łócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
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Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2' zobowiązany jest

złożyćkaŻdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę' 4'3. Wykonawca, którego ofęrta zostanie

najwyŻej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowanę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przęz Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia

następujących dokumentów (aktualnych na dzięizłoŻenta): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA. Uwaga (dotyczącawszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest

obowiązany do złożęnia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziafu w

postępowaniu lub brak podstaw wyklrrczenia, jeżeliZamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

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

w szczegó|ności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realinsjących zadania publiczn e (Dz. U . z 2014 t' poz' lII4 oraz z 2016 r' poz.

352),2) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie zĘchbaz danych wskazane przęz Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenĘ 3) w przypadku wskazaniaptzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumęntów na potwięrdzenię

braku podstaw wykluczenia lub spełniania watunków udziafu w postępowaniu, w formie elektronicznej

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpŁatnychbaz danych, Zamawiający

żąda odWykonawcy przedstawienia tfumaczeniana językpolski wskazanychprzezWykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskaz ania przez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdująsię w posiadaniu Zamavłiającego, w

szczególności oświadczęńlub dokumentów przechowywanych przęz Zamawiającego zgodnie z art' 97

ust'1ustawy,Zamawiającywcelupotwierdzeniaokoliczności'októrychmowawań.25ust. 1pkt1i3

ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udzjału w postępowaniu określonych ptzez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualnę. 5. Podmioty

zagraniczne: 5.1. Jeżęli Wykonawcamasiedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium

Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.1. składa dokumęnt lub dokumenĘ wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenĘ powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamtęszkania lub miejsce zamięszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumęnfu, o którym mowa powyzej' zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał doĘczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowęgo lub gospodarcze1o właściwym ze
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamlęszkania tej osoby. 5.3. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przęz Wykonawcę,Zamawtający możę

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamięszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

EKONOMICZNYM,

ilr. l ) WARUNKT 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 dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: NIE DoTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

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

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

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUC ZENrA

IIr.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. Ż4 ust.l ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24ltst.S ustawy Pzp

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

wykluczenia określonaw art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo PoTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI aDzIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

rrl.4) WYKAZ oŚwlłoczEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PP(ZFjZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCl, o KTÓR

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB ow SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ
w PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMłwl/,"lłcEGo w CELU PoTWIERDZENIA

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

ru.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uozrAŁU w POSTĘPoWA}IIU:

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJT:

III.6) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRzEzwYKoNAwCĘ
w PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLICZNOŚCI, 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

Iv.l) OPrS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetar g nieograniczony

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 temat udzięlania zaliczek:

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

MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3
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katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ęlektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elęktronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

w.l.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenię oferfy wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

Iv.l.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

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

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna Iiczba wykonawców

Maksymaln a liczb a 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 ięnie ob ej muj e ustanowieni e dynami c znęgo systemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dy namiczne go systemu zakupów :
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Informacje dodatkowe

W ramach rrmowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formię

katalo gów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektrontcznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamtcznego systemu zakupów:

IV.l .8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszenieru) Nie

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

NaleĘ wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie tęrmin ich udostępnienia:

Informacj e doty cząc e przeb i e gu aukcj i el ektronicznej :

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

wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu ęlektronicznego' rozwiązah i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeh:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoĄIt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria lzrurr"ni"
Cena brutto

le
5 ,00

okres gwarancji i rękojmi
ls )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

rv3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przęwidziane jest zastrzeżenię prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnychbez

przeprowa dzenia negocj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

W.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 harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby tozwiązan

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

https:i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a60f40a2-0 cc8-420c-aeal-3979407048e5 12t15



25.07.2019 https:i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a60f40a2-0c c8-420c-aea1-3979407048e5

IY.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 podle gających negocjacjo rn poprzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofęrt wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzon alicytacja elektroniczna:

Adręs strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ęlektronicznej' w Ęm
wym ag ani a te chn i czne ur ządzeh informatyc zny ch:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie złożyll nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne 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 e zpie czenia należyte g o wykonan i a um owy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazaó Zakręs' charakter Zmian oraz warunki wprowadzęniazmian:

l. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygoręm niewazności formy pisemnej. 2' Na podstawie art.

144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartęj Umowy

w formie anęksu, w szczegóIności w następujących sytuacjach: a) zmiany tetminu realizacji umowy w

przypadku zaistnięnia zdarzęńbędących następstwem siĘ wyższej,uniemożliwiających Wykonawcy

wykonanie umowy w terminie ' Za sLłęwyższą strony uznająprzyczynę sprawczązdarzeniao charakterze

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

siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, c) gdy powstała możliwośó dokonania nowszych i

korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych,niŻte istniejące w

chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, d) jeżeli Wykonawca

zaoferuje nowszy modęl zaoferowanego ,,przedmiotu umowy''' a opisany w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówięnia nie znajduje się już w sprzedaĘ lub nie jest produkowany. 3. Warunkiem zmiany

treści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.

IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-08-02, godzina: I 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówieni a (przetatg

nieo granicz ony, przetar g o graniczony, negocj acj e z o głoszeniem) :

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

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

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczęniem na język polski _ nie

doĘczy 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 terminu składania ofer't)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały byćprzeznzczone 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) Informacje dodatkowe:
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