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ogłoszenie nr 535509-N-2019 z dnia20l9-04-09 r.

Glówny Instytut Górnictwa: Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do

modernizacji i napraw stacj i roboczych posiadany ch przez Zamawiającego.

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

O głoszenie doĘcry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

których działalnośćo lub dzialalność ich wyodrębnionych organizaryjnie jednosteĘ które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podaÓ minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób naleŻących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w aft. 22 ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niŻ30oń, osób zatrudnionych

przezzal<łady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA T: ZAMAWTAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:

P ostępowanie j est przeprowa dzane wspólnie pYzez zamawiaj ących

Nie

JężeIi tak, naleŻy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

orazpodaÓ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne 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 wspólnie zzamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Gómictwa, krajowy numer identyfikacyjny

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

032 2 5 8 1 63 1 - 9, e-mail b gxzg@gig. katowice. pl, faks 322 59 6 5 3 3 .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskaó dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli tlotyczy)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 zzamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzęnie postępowania, czy i w jakim zakcesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienię zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających) :
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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

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można

uryskać pod adresem

Nie

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

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.

Adres:

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

Handlowy (F Z-I), pokój 226, II piętro.
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plików' które nie są ogólnie dostępne

Nię

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnta uzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nanva nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podzespołów i akcesoriów

komputerolvych do modernizacji i napraw stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego.

Numer referencyj ny z F Z-I I 5 I7 9 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

Zamówienie 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:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, Zal{res, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

Ixtps:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:f6ec0ftI-029a-459f-8... 2019-04-09
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robót budowlanych lub olrreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacylny produkto usługę lub roboĘ

budowlane: Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacjii napraw

stacj i robo czych po siadanych pr zez Zamawiaj ące go'

II.5) Główny kod CPV: 30237100-0

Dodatkowe kody CPV:

30237200-r

Kod CPV

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

zamówienia);

Wartośó bez VAT: 210412,28

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zala,tpów - szacunkowa

całkowita malcsymalna wartość w całym okresie obowiqzyvania umowy ramowej lub

dy nami c zne go sy s te mu z akupów)

lI.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art.134 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) okreso w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

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

miesiącach: 12 lub dniachz

lub

data rozpoczęcia: lub zakoirczeniaz

1 2

okres w miesiącach Okres w dniach Datarozpoczęcia Datazakończęnia

https.llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:f6ec0Bl-029a-459f-8... 2019-04-09
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II.9) Informacje dodatkowez l. Zanavłiający nie dopuszczamoŻliwości składania ofert

częściowych.2. Zamawiający nie dopuszczamożIiwości złoŻenia oferty wariantowej. 3.

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 4.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji

ęlektronicznej. 5. Zamawiający nie wymaga wnięsienia wadium oruzzabezpieczenia

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

miesięcy od daty jej zawarcia lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych

umową. 7. Zamawia1ący wymagarea|izacjizamówiei, na podstawie zamówień cząstkowych,

które będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego

miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Zespół Informatyki - FI, Al. Korfantego

79,40 - 166 Katowice.Zastawiający wymaga realizacjizamówieńprzez Wykonawcę do 48

godzin od daĘ otrzymaniadyspozycji odZamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną. 8.

Zarnawiający zastrzega sobie prawo do realizowaniazamówień w ilościach uzaleŻnionych od

rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamowienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,

co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 9. Wykonawcazapewni okres gwarancji

na podzespoły i akcesoria komputerowe nie krótszy niŻ36 miesięcy od daty ich odbioru. 10.

Warunki płatności: płatnośó zostanie wykonana w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia do

GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej. Wykonawca wystawi fakturę z

uwzględnieniemrzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego

przedmiotu zamówienia. 1 1' PoDSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA o
UDZIELENIE ZAMoWIENIA, WARUNKI UDZIAŁIJ w POSTĘPoWANIU ORAZ

WYKAZ oŚwtłlczEŃ I DOKUMENTOW, POTWIERD ZAJ ĄCY CH SPEŁNIANIE

WARUNKoW UDZIAŁU W POSTĘPoWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA

oRAZ SPEŁNIANIE PRZEZ oFEROWANE Do STAWY WYMAGłŃ ornBs LONYCH

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó Wykonawcy,

którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczenia: 2.l. Zamawiający wykluczy

z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. Ż4 ust. l pkt |2-23

ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).Ż.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez

Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,ptzewidziane w att.24 ust. 5 ustawy:

2.2.L w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonymprzez sąd układzie w

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:f6ec0f8l-029a-459f-8... 2019-04-09
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postępowaniu restrukturyzacyjnymjest przewidziane zaspokojenie wierzycieliprzez likwidację

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15

majaŻOll r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz' 978,zpoźn. zm.) lub którego upadłośó

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzavłarŁ układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego, chyba Że sądzarządziŁ likwidację jego majątku w trybie

art.366 ust. 1 ustawy zdnia28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z2015 r.poz.233

zpoźn. zm) 3. WaruŃi udziałuw postępowaniu, określone ptzezZamawiającego zgodnie z

art.22 ust. lb ustawy: 3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do

prowadzenia określonej działalnoŚci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

pozwalające narealizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające,na

rea|izację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 3.3 Wykonawca

musi posiadać zdolnośó techniczną lub zawodową pozwalającąnarealizację zamówienia. -

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 4. Wykazoświadczeń i dokumentów,

potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom okreŚlonympruezZamawiającego: 4.l. W celu Wkazaniabraku

podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenię zamówienia do oferty naleĘ doŁączyÓ

aktualne na dzięh składania ofert oświadczenia, zgodne zę wzorem stanowiącym załącznik nr

2 do SIWZ (oświadczenie z art.25a ustawy). Informacj e zawarte w oświadczeniach stanowią

wstępne potwierdzenie, Że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4.2. W celu

potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w

art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art.24 ust. 1 1 ustawy (w

terminie 3 dni od dniazamieszczeniaprzezZamawiĄącego na stronie internetowej informacji

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

przyna|eŻności lub braku przyna|eŻności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

Ż4ust.I pkt23 ustawy. WrazzezłoŻeniem oświadczenia, WykonawcamoŻe przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadządo zakłóceniakonkurencji w

postępowaniu o udzielenię zamówienia. Uwaganr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie

składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jestzłoĘóku;tdy z

Wykonawców wspolnie składających ofertę. 4.3. Wykonawca) którego oferta zostanie

najv,ryŻej oceniona, w celu potwierdzenia, Że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
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określonym ptzezZamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie

wezwany do ptzedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzienzłożenia): NIE

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich

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

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziałuw postępowaniu lub brak

podstaw wykluczenia, jeŻeliZamawiĄącv posiada oświadczęnia lub dokumenty dotyczące

tego Wykonawcy lub moze je uzyskaó za pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

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

informatyzacji działa|ności podmiotów rcalizującychzadaniapubliczne (Dz. U' z20I4 r' poz.

III4 oruz z 2016 r. poz. 352), 2) W przypadku wskazani a przęz Wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbazdanych, Zarlawiający pobiera

samodzielnie ztychbaz danych wskazane ptzez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3)

w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziałuw postępowaniu, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpŁatnychbaz

danych' Zamawiający Żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczeniana językpolski

wskazanychprzez Wykonawcę i pobranych samodzieltieptzezZamawiającego dokumentów,

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

w po siadan iu Zamawiaj ące go, w szczególno ści oświa dczeń lub dokumentów

przechowywanych ptzezZamawiającego zgodnie zart.97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu

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

wykluczeniaoraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez

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

5. Podmioty zagraniczne: 5.1. JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w

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

odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci (dokumenty powinny

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

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

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

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierującym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

https.llbzp.llzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=f6ęc0f8l-029a-459f-8... 2019-04-09
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ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczęnie osoby,

której dokument miał dotyczyó, złoŻone 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 zwrocić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniamaosoba, której

dokument doĘczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień cząstkolvych zróżnychźródeł finansowania w

za|eŻno ści od potrzeb Zamawnjacego .

SEKCJA IIT: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKON F'INANSOWYM I TECHNI

ilL 1) WARUNKI UDZIAŁU 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 dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Nie doĘczy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Nie dotyczy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

pr zy r e alizacji zamów ięnia w r az z i nfo rmacj ą o kwali fi kacj ach zawo do wy ch lub

doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ru.st.1 ustarvy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Tak (podstawa wykluczenia okręślona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO PoTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI aDZIAŁa 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 
' 
SKŁADANYCH PRaEZ

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

1 PKT 3 USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ
wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU PoTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

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

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwuoczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ
wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w
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CELU PoTWIERDZENIA oKoLICzNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPrS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówien iaz Przetat g nieo graniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podaó informacje na temat udzięlaniazaliczek

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 dołączenia do ofert

katalogów elęktronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

D opuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłoŻeniem oferty

zasadniczej

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórry zostaną zaproszeni do udziału w
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postępowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a |iczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zew idziana mak sym alna |iczb a ucze stnikó w umo wy ramo wej :

Informacje dodatkowe:

Zamówięnie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakupów :

Adręs strony intemetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

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 elektrontcznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofęrt w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
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przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartoŚci, rvynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy 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' rozvłiązań 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 ęlektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' ktorzy 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

sposób rea|izacji czynności serwisowych

termin realizacjt czynności serwisowych

cena brutto

Kryteria

10,00

10,00

80,00

Tnqazcnie

Iv.2.3) Zastosowanie procedUfY, o której mowa w art. 24aa ust. L ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)

Tak

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 udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzenia ne go cj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurenryjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu koŃurencyjnego

przedstawilirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert' jeŻeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań

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

odpowiadać wszystkie oferty :
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzęz zastosowanie kryteriów 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

wy magani a te chni czne ur ządzei info rmatyc 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,którzy nie zŁoŻy\i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści za'wieranej umowy w

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

Wymag ani a doty cząc e zab ezpieczenia naleŻyte g o wykonani a umowy :

Informacje dodatkowe
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ry.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 zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2.

Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamowteńpublicznych ZAMAWIAJĄCY

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

sytuacjach: a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnieniazdarzefibędących

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

siłęvłyŻsząstrony uznająprzyczynę sprawczą zdarzentao charakterzeprzypadkowym lub

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

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

korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązantechnologicznychi technicznych,niŻte

istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, d)

jeŻeli Wykonawcazaoferuje 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) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-04- 1 8, godzina: 1 0 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, zewzględuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Jęzłk lub języki, w jakich mogą byÓ sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu
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> oferta musi byÓ spotządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, naleĘ składać wraz ztłumaczeniem na

jęrryk polski - nie dotyczy oferty _ zał. nr 1 do SIWZ, która musi byó sporządzona 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 miaĘ 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 zamierzałprzeznaczyć,na sfinansowanie całoŚci lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu prTyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DoTYCZACE OFERT CZEŚCIoWYCH
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