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ogłoszenie nr 5063 5 5 -N-20 1 9 z dnia 20 19 -0l -23 r

Główny Instytut Górnictwa: DoSTAWA 3000 SZTUK ROCZNIE,PRZEZ OKRES 2LAT,

ZAwoRow GAZOWYCH Do woRKow PRÓBOBIoRCZYCH WYKONYWANYCH

w ZAKŁADZ|E AERoLOGII GÓRNICZEJ GIG

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

o głoszenie dotycry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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 naleŻących do jednej lub więcej

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P o stępowanie p rzep rowadza centralny zamaw iający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:

P ostępowanie j est przep rowadzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nię

JeŻeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oruzpodać, 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 Górnictwa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl.

Gwarków I ,40766 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.032258163l-9' e-mail

bgxzg@gig.katowice.pl, faks 32259 6533 .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeńlub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli clotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zanawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeptowadzenie postępowania, czy i w jakim zakłesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiającY, c4 zamówienie

będzie udzielane przez kazdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu l na rzecz pozostałych zamawtających) :
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r.4) KOMUNIKACJA:

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.

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

plikówo które nie są ogólnie dostępne

Nię

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimoŻnauzyskaó pod

adręsem: (URL)

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzez zamawiającego: DoSTAWA 3000 SZTUK

ROCZNIE,PRZEZ OKRES 2LAT, ZAWOROW GAZOWYCH DO WORKOW

PROB oB I oRCZ YCH WYKoNYWANYCH w Z AI<Ł ADZIE AERoL o GII GoRNICZEJ

GIG

Numer referencyj ny z F Z-I I 5 13 I I AJ I I8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściorvych

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:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowąnia i wymagań ) aw prrypadku partnerstwa

innowaryjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane : DoSTAWA 3 000 SZTUK ROCZN IE, PRZEZ OKRES Ż L AT, ZAwoRow

GAZOWYCH Do woRKoW PROBOBIORCZYCH WYKONYWANYCH w ZAY\ŁADZIE

AEROLOGII GORNIC ZET GIG

II.5) Główny kod CPV: 42131000-6

Dodatkowe kody CPV:

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

zamówienia):

Wartość bez VAT: 174000'00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamiczne4o Systemu zakupów _ szacunkowa

całkowitą malcsymalna wartość w całym olłesie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynamiczne go sy s t e 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 waruŃów na jakichzostaną udzielone

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

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

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

miesiącach: 24 lub dniachz

lub

data rozpoczęcia: lub zakoitczenia:

Ż4

okres w miesiącach Okres w dniach Datarozpoczęcia Data zakoftczenia
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II.9) Informacje dodatkowe: I. Zamawiający nie dopuszczamożljwości składania ofert

częściowych.2. Zamavłiający nie dopuszcza moż|iwości złożęnia oferty wariantowej. 3.

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

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji

elektronicznej. 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium orazzabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 6.Termin wykonania zamówienia Zamawiający ustala okres

trwania umowy na 24 miesiące od daty j ej zavłarcia oraz Wmaga realizacji zamowien, na

podstawie zamówień cząstkowych' Zamawiający wymagaaby przedmiot umowy był

dostarczony do GIG w następujących terminach: - do 2 dni roboczych _ zamówienie cząstkowe

mniejsze niż l00 szt., - do 7 dni robocZych- zamówienie cząstkowe powyżej 100 szt., na

warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut

Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, ZaĘadAerologii Górniczej (BD). 7.

Zamawtający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, obowiązującego

od daty odbioru ,,przedmiotu zamówienia''. 8. Zatnawiający zastrzega sobie prawo do

realizowania zamówień w ilościachuzaleŻnionych odrzeczywistych potrzeb oraz do

ograniczeniazamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstępstwem od umowy nawet w

części.9. Warunki płatności: płatność będzie liczona od daty dostarczenia do GIG prawidłowo

wystawionej faktury. 10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA o
UDZIELENIE ZAMO WIENIA, WARUNK I IJDZI AŁU w P o S TĘP o WANIU ORAZ

WYKAZ oSWIADCZEŃ I DoKUMENToW, POTWIERD ZAJ ĄCY CH SPEŁNIANIE

wARLINKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA

o RAZ SPEŁNIAN IE PRZEZ oFERo WANE Do S TAWY WYMAGłŃ ornp s L oNYCH

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

ktorzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnia: 2.I. Zamawiający wykluczy

z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach' o których mowa w art. 24,ust.1, pkt 12-23

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

zamówieniaZamawiający wykluczy takŻe Wykonawcę/ów w następującychprzypadkach -

wybrane przęZZamawiającego przesłanki wykluczeniafakultatywne, przewidzianew art.24,

ust' 5 ustawy Pzp:2.2.l. w stosunku do ktorego otwarto likwidację, w zatwierdzonymprzez

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust.
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1 ustawy z dnia 1 5 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z póŹn. zm.) lub

którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzyci elt przez likwidację majątku upadłego, chyba Że sąd zarządził likwidację

jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego Ż003 r. - Prawo upadłoŚciowe

(Dz.U. z20I5 t. poz.233 zpoźn. zm.).3' Warunki ldziałuw postępowaniu, określone przez

Zamawiającego zgodnie z art.22, ust. lb ustawy Pzp: 3.l. Wykonawca musi posiadaó

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

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

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA3,Ż Wykonawca musi znajdowaÓ się w sytuacji

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

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 3.3 Wykonawca musi posiadaó zdolnośó techniczną lub

zawodową pozw alaj ącą na r ealizację zamówienia. - NIE D OTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA 4.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw

wykluczenia oraz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przezZamawiającego: 4.1. W celu vłykazaniabraku podstaw vłykluczeniaz

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

ofert oświadczenia, zgodne zęwzoremstanowiącymzałączniknrŻ do SIWZ (oświadczenie z

art.25austawy Pzp). Informacje 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.I,pkt23

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

od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacj i z otwarcia

ofert, tj. informacji, o których mowa w ań. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o prrynależności

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

ustawy. Wrazze zŁoŻenięm oświadczenia, WykonawcamoŻe przedstawiÓ dowody, że

powiązaniazinrrym Wykonawcą nie prowadządo zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

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

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

wspólnie składających ofertę. 4.3. Wykona'wca) którego oferta zostanie najvłyŻej oceniona w

celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonymptzez

Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do
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pr zedłoŻenia następuj ących dokumentów (aktualnych na dzień zŁoŻenta) : - NIE D OTYCZY

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA Uwaga nr 3 (dotyc ząca wszy stkich oświa dczen t

dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożeniaoświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw

wykluczenia, jeżeli Zamawiającv posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskaó zapomocąbezpłatnych i ogÓlnodostępnych baz danych,w

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

informatyzacji działalności podmiotów realizlljącychzadania publiczne (Dz. U. z20I4 r. poz.

II74 orazz2016 r. poz.352),2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności

oŚwiadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbazdanych, Zamawiający pobiera

samodzielnie ztychbazdatych wskazane ptzęz Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty' 3)

w przypadku wskazania przez Wykonawcę oŚwiadczeń lub dokumentów na potwierdzenie

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

elektronicznej pod określonymi adresami intemetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz

danych, Zamawiający Żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczeniana językpolski

wskazanychptzez Wykonawcę i pobranych samodzielnieprzezZamawiającego dokumentów,

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

w posiadaniu Zamawiającego, w szczegolności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przezZamawiającego 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 wykluczenla oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych ptzez

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

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

być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert). 5.2.

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

zamięsrkaniamaosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu' o którym mowa

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierującym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji' lub oświadczenie osoby,
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której dokument miał dotyczyc, 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 zwrócic się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkartia lub miejsce zamięszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA III: TNFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

ilI. 1) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

okręślenie 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 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

przy realizacji zamowieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstarvy wykluczenia określone w art. 24 ast.1 ustawy Pzp

IIl.2.2) 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. 24lst.5 pkt 1 ustawy Pzp)

I
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III.3) WYKAZ oŚwrłoczEŃ SKŁADANYCH PRIZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻENIE 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 o SKŁADANYCH PRLEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCt, 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 OKoLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzrAŁU w
PosTĘPoWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwIłucZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w
CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCt, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówien iaz P rzetar g nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podaÓ 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 dołączenia do ofert

katalo gów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

D opuszcza się złoŻenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłoŻeniem oferty

zasadniczej

Nie

Iv.1.6) Przewidywana|iczba wykonawcówrktórzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

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

innowacyjne)

Itttps.llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:43e5cd86-fd9b-4004-... 2019-01-23



Strona 12 z L8

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a Iiczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenieliczhy uczestników umowy ramowej

Przęwidziana maksym alna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe

Zarnówienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakupów:

Adręs strony internetowej, na której będązamieszczofie 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 elektronicznych informacji potrzebnych do

spotządzenia 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

Należy podać adres strony intęrnetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Nalery wskazać elemenĘo których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podaó, które informacje zostanąudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ 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 nie złoŻy|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

w.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iv.2.Ż) Kryteria

TERMIN PŁATNOSclIs,oo

CENA BRUTTO lrs,oo

Kryteria lznu"r"ri"

Iv.2.3) Zastosowanie procedurYl 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
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Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasttzeŻenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez pt zepr owadzęnia ne gocj acj i

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

Nalezy podaó informacje na temat etapÓw negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Należy podaÓ informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaó wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzęz zastosowanie Ęteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona|icytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymaganiadotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzei informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokoŚci postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania:

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

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenię do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

T ermin i warunki zaml<nię cia l i cytacj i e lektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawrcranej umowy w

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

Wymagani a doty czące zab ezpie czenia nale Żyte g o wykonani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

N.s) ZMTANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazaó zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzęniazmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej. 2.
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Na podstawie aft.144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY

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

sytuacjach: a) z:niany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdaruen będących

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

siłę v,ryższą strony uznająprzyczynę sprawczą zdarzęnia o 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 możliwośó dokonania nowszych i

korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niŻte

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

jeŻeli Wykonawcazaofetuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówtenianie znajduje się juŻw sprzedaĘ lub nie jest

produkowany, e) cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za

wyjątkiem sytuacji wejścia w życie zmianpowszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej

Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy , jeŻeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania zamówieniaprzez Wykonawcę. W takim przypadku

obowiązującą pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w

dniu wystawienia faktury VAT. Wykonawcaw razie zajściapowyŻszych okoliczności jest

zobowiązany do ptzedłoŻeniaZamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym

zmiany cen, f) w przypadku zmian po upĘwie 12 miesięcy rcalizacji umowy wysokości

minimalnego wynagro dzęnia za pracę oraz zmian zasadpodlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te będą miały wpływ na koszĘ wykonania zamówięnia

ptzez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, zktorychwynikają

ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednim zmianom, g) każdorazowo

przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punkcie f), Wykonawca jest

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzeniazaplacę orazzmiany zasadpodlegania ttbezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. 3.

Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŻeli doĘcĄ

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-01 -3 1, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieogranicz ony , przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Wskazaó powody

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

w postępowaniu

> oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem niewazności' w języku

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, na|eĘ składaó wrazztłumaczentem na

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

polskim.

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

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao 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 być przeznaczone

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 zamierzałprzeznaczyćna sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ^CZNIK I _ INFoRMACJE Do-TYCZ AcE oFERT czEsc
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