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ogłoszenie nr 529001-N-2019 z dnia20l9-03-25 r.

Główny InsĘtut Górnictwa: Dostawa przez okres L2 miesięcy materiałów wybuchowych

(środków strzałowych).

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie doĘcry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazrva projektu lub programu

Zaklryy będą częściowo realizowane w ramach projektu: MEGA PLUS: Produckja

niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w

połączonych porcesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania

węgla (PZW).

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizaryjnie jednostek' które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób naleŻącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niŻ30o^, osób zatrudnionych

przez zakłady placy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

https.llbzp.uzp.gov.p|lZP400Podg1adopublikowanego.aspx?id:3d2ę25a4-7c8b-4c7b-... Ż01,9-03-Ż5



Strona 2 z I7

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jeżeli tak,należy wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

orazpodać, adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

zdanymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

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 Instytut Górnictwa, krajowy numęr identyfikacyjny

00000000000000, ul. pl. Gwarków I ,40-166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

032 2 5 8 I 63 l - 9, e-mail b gxzg@gig. katowic e.pl' faks 32Ż 5 9 6 533 .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻna uzyskaÓ dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzantapostępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiĄących

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zalłesie za
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przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zanówienie

będzie udzięlane przezkłżdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielonę w imieniu i na tzęcz pozo stałych zamawiających) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uryskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

. Tak

www.gig.eu

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 byó sporządzona w formie pisemnej.

https,.llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4c7b-...2019-03-25
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Adres:

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

Handlowy (F Z-l), pokój 2Ż6, II piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plików' które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczolly) pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimoŻna uzyskaó pod

adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dostawaprzęz okres l2 miesięcy

materiałów wybuchowych (środków strzałowych).

Numer referencyj ny : FZ-I I 5 I 50 I AJ I 19

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

oferty 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:

https.llbzpuzpgov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7 c&b-4c7b-... 2019-03-25
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacylny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Dostawa przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków

strzałowych).

II.5) Glówny kod CPV: 24615000-8

Dodatkowe kody CPV:

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

zamówienia):

Wartość bez VAT: 32302I,73

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym olłesie obowiqzywania umowy ramowej lub

dy nami czne go sy s t e mu z akup ów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówieńo o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. \34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

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

miesiącach: 12 lub dniach:

lub

data rozpoczęciaz lub zakoitczeniaz

t2

okres w miesiącach Okres w dniach Datarozpoczęcia Datazakonczenia

https.'llbzp.uzp.gov,pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c\b-4c7b-...2019-03-25
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II.9) Informacje dodatkowez l. Zamawiający nie dopuszczamoŻ|iwości składania ofert

częściowych.2. Zamawiający nie dopuszczamoż|iwości złoŻenia oferty wariantowej. 3.

Przędmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarciaumowy ramowej. 4.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji

elektronicznej. 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium otaz zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy. 6. Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12

miesięcy od daty jej zawarcia lub do momęntu wyczerpania ilości poszczególnych

asońymentów. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień

cząstkowych, które będąrealizowane ptzez Wykonawcę na waruŃach DAP Incoterms 2010,

do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna

,,BARBARA'', Mikołów, ul. Podleska72, w następujących terminach: terminy dostawy

poszczególnych materiałów wybuchowych zostały określone w SIWZ, w rozdzialeXl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowaniazamówień w ilościach uzaleŻnionych od

rzeczywistych potrzeb. 7. Wykonawca Zapewni, następujący okres gwarancji i rękojmi: okres

gwarancji i rękojmi d|aposzczególnych materiałów wybuchowych został określony w SIWZ'

w tozdziale XI. 8. Warunki płatności: płatnośó będzie liczona od daty dostarczenia do GIG

prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej. Faktura zostanie wystawionaprzęzWykonawcę

w oparciu o zrealizowaną dostawę. 9. MateriaĘ wybuchowe (środki strzałowe) z niniejszego

zamówięnia będą finansowane zrcŻnych fuódeł finansowych, w tym z projektu ''MEGA

PLUS''. 10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z PoSTĘPOWANIA oUDZIELENIE

ZAMOWIENIA, WARLINKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU oRAZ WYKAZ

o S WIADCZEŃ I D oKUMENTÓW' PoTWIERD Z AJ ĄCY CH S PEŁNIANIE WARUNKOW

UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA ORAZ

SPEŁNIAN IE PRZEZ oFERoWANE D o STAWY WYMAGłŃ ornB SL ONYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO 1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó Wykonawcy, którzy: 1.1.

nie podlegają wykluczeniu;2. Podstawy wykluczenia:2.7. Zarnawiający vłyklucry z

postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24,ust.1, pkt IŻ-23

ustawy Pzp (ptzesłanki wykluczeniaobligatoryjne).2.2. Z postępowania o udzielenie

zamówieniaZamawiający wykluczy takŻe Wykonawcę/ów w następujących przypadkach -

wybrane przezZamawiającego przesłanki wykluczęniafakultatywne,przewidziane w art.24,

ust. 5 ustawy Pzp:2.2.I. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonymprzez

https.'llbzp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c\b-4c7b-... 2019-03-25
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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 1 5 maja Ż0I5 t. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub

którego upadłośÓ ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojeniawierzycieliprzez likwidację majątku upadłego, chyba Że sądzarządziŁ likwidację

jego majątku w trybie art.366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe

(Dz. U. z 2015 r. poz. Ż33 z późn. zm.). 3 . Warunki udziału w postępowaniu, określone przez

Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. lb ustawy Pzp: 3.1. Wykonawca musi posiadaó

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów' pozwalaj ące narealizację zamówienia. - NIE DOTYCZY

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA3.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji

ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realtzację zamówienia. - NIE DOTYCZY

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 3.3 Wykonawca musi posiadaó zdolność techniczną lub

zawodową pozw alającą na r ealizacj ę zamówienia. - NIE D OTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA 4.Wykaz oświadczeń i dokumentów' potwierdzającychbrak podstaw

wykluczenlaoraz na potwierdzenie, żę oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przezZamawiającego: 4.1. W celu wykazaniabraku podstaw vłykluczeniaz

postępowania o udzielenie zamówienia do oferty naleŻy dołączyć, aktualne nadzięn składania

ofert oświadczenia, zgodne ZewzotęmstanowiącymzaŁączniknr2 do SIWZ (oświadczenie z

art. Ż5a ustawy Pzp). Informacje zawartę w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4.2.w celu potwierdzeniabraku

podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24,ust.I,pkł23

ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art.24, ust. 1 1 ustawy (w terminie 3 dni

od dnia zamieszczeniaprzezZamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia

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

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24,ust.1pkt23

ustawy. Wrazzę złożeniem oświadczenia, WykonawcamoŻę przedstawió dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadządo zal<ł'ócęniakoŃurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających

ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jestzłoĘćkaŻdy z Wykonawców

wspólnie składających ofertę. 4.3. Wykonawca) którego oferta zostanie najwyŻej oceniona w

htĘs.llbzp.uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:3dŻe25a4-7c8b-4c7b-... 2019-03-25
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celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okręślonymprzęz

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

przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dziefi zŁoŻenia): - NIE DOTYCZY

NINIEJSZEGO Po S TĘP o WANIA Uwaga nr 3 (dotyc ząca w szy stkich o świa dczeh i

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

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw

wykluczenia, jeŻeliZamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskaó Zapomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U . z 2014 t. poz.

I7I4 orazz2016 L poz.352),2) w przypadku wskazaniaptzez Wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów' w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera

samodzielnie ztych baz danych wskazane przęz Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3)

w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpŁatnychbaz

danych, Zamawiający Żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczęniana język polski

wskazanychprzez Wykonawcę i pobranych samodzielnieprzezZamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się

w posiadantu Zamawiaj ącego, w szczególno ści oświa dczefi lub dokumentów

przechowywanych pIzezZamawiającego zgodnie zart.97, ust' 1 ustawy Pzp,Zamawiający w

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

podstaw wykluczeniaoraz spełnianie waruŃów udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeh|ub dokumentów, o ile są onę aktualne.

5. Podmioty zagraniczne: 5 ' 1 . JęŻeIi Wykonawc a ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.l. składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio,Żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny

byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5.2.

JeŻeli w kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

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

https.llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4c7b-... 2019-03-25
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povłyŻej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

zęwskazariem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby'

której dokument miał doĘczyĆ, z'łoŻone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkaniatej

osoby' 5.3. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŻonego przez wykonawcę,

zamawiający moŻe zwrocic się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA III: INFORMACJE O

E"KC)NOMT ZNYM^ FINANSO WYM I TR,CHNICZNYMC

ilI. r) WARUNK| UDZIAŁU 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

określenie waruŃów: Nie dotyczy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacjizamówięniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENTA

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

hĘs://bzp.uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanęgo.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4c7b-... 2019-03-25
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III.3) WYKAZ oŚwrłlczEŃ 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 OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow o SKŁADANYCH PF.ZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZPz

ilI.s) WYKAZ oŚwnuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH Pp.ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU POTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚclo o KTORYCH MowA w ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uozrAŁU w
PoSTĘPOWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) wYKAz OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PP(ZF,Z

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w
CELU POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCl, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c9b-4c7b-,. 2019-03-25
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPrS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówien iaz Przetar g nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzie|enieza|iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek;

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 elektronicznych lub do\ączenia do ofert

katalo gów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzJoŻeniem oferty

zasadniczej

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórzy zostanązaproszeni do udziału w

postępowaniu

Ixtps..llbzp.uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:3d2ę25a4-7c8b-4c7b-... 2019-03-25
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimal na liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obej muj e ustanowienie dynamic Znego sy stemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będązamieszczonę 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 pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert 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

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?iF3d2e25a4-7c\b-4c7b-... 2019-03-25
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Należy podaó 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:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

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

na jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nte złoĘ|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.z) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

termin płatności

cena brutto

Kryteria

5,00

95,00

Znaczenie

Iv.2.3) Zastosowanie procedurY, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4c7b-... 2019-03-25
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielęnia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przepr owadzenia negocj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagańzamavnającego 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 cęlu ograniczenialiczby rozwiązafi:

Należy podaó 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 negocjacjom

https.llbzp.uzp.gov.pl/ZP400Podg1adopublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-]c8b-4c7b-... 2019-03-Ż5



Strona 15 z17

poprzezzastosowanie Ęteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymaganiadotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wyma gania techni czne lr ządzen informaty c zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,którął nie złoŻyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin 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:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści ofertyo

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

https.llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4clb-... 2019-03-25
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N al eży wskazać zal<t e s, charakter zmian oraz warunki wprowadz enia zmian:

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

Na podstawie art. 144, ust. l ustawy Prawo zamówieipublicznych ZAMAWIAJĄCY

przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególnoŚci w następujących

sytuacjach: a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnieniazdarzefibędących

następstwem siĘ wyŻszej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za

siłę wyższą strony uznająptzyczynę splawczą zdarzęniao charakterze przypadkowym lub

naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu. b) zmiany nazw, siedziby

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

korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązan technologicznych i technicznych, niŻte

istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia.3.

WaruŃiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotycĄ

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv,6,2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20 19 -04 -0Ż, godzina 1 0 : 00,

Skrócęnie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia

(przetargnieograniczony,ptzetargograniczony, negocjacjezogłoszeniem):

Wskazaó powody:

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

w postępowaniu

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

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, na\eŻy składać wrazztłumaczeniem na

język polski _ nie dotyczy oferty _ zał'. nr 1 do SIWZ, która musi byó sporządzona w języku

polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

https:llbzp.tszp.gov.p|lZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:3dŻeŻ5a4-7c8b-4c7b-...2019-03-25



Strona 17 z17

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 miaĘ byćprzeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeże|i środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyó na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I _ INF'oRMACJE DOTYCZĄCEoF'ERT cZEŚcIowYcH

https.llbzp.uzp.gov.pl/ZP400Podg1adopub1ikowanego.aspx?id:3d2e25a4-7c8b-4c7b-... Ż019-03-25
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Agata Juraszczyk - skan podpisanej umowy - zawory gazowe

od:
Do:

Data:

Temat:

Załączniki:

Agata Juraszczyk

dypamet@dypamet.com

2019-03-25 L6:29

skan podpisanej umowy - zawory gazowe

Attached Image

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam skan podpisanej obustronnie umowy

oryginał zostanie wysłany do Państwa w dniu: 26.03.2019 r.

Pozd rawiam serdecznie,
Agata Juraszczyk, GIG Katowice, tel. 32 259 25 87
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