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Ogloszenie nr 55,1336-N-2018 z dnia 2018-05-08 r

Zesp6l Opieki Zdrorvotnej: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru lnwestorskiego nad rcalizacj4 inrvcstycji (czrisi l)

Przebudowa ponrieszczeti na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznej w ramach Projekt o numcrzc

RPI!1P.12.01.03-12-0629/17 pn, ,,Kompleksowa modcrnizacju i wyposaZcrie oddzial6w szpitalnych ZOZ Suchl

llcshidzha - Dzientlego Chemioterapii Onkologicznej, Nconlrtologiczncgo oraz Ginckologiczrro - Iroloiniczego $ r-Irz z

lllol<icnr Porodowynr" zlo2onym w posttrpowaniu kollkursorvynr nr IIPNI P. | 2.01 .03- 1:Z.00-12-031l11 ogloszonynr $

ramach Regioralnego Programu Operacyjnego Wojewiidztwr Mrlopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) tlo

Dzixlxnifl l2.l lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialani{ 12.1.3 lnfrastrukturfl ochrony zdrowia o zrraczeniu

subrcgiollalnym - SPll

oGLOSZENIE O ZAII6WtENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia:. Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu rvsp6llinansowancgo ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazrva projektu lub programu

Projckt o numerze RPMPl2.0l.03-12-0629/17 pn. ,,Kompleksowa nrodernizacja i wyposazenie oddzialow szpitalnych ZOZ

Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polozniczego wrcz z

B lokiem Porodowynl" zlozonym w postepowaniu konkursowym nr RPM P. l2,O I .O 3-12.00-12',031l17 ogloszonym w ramach

Regionalnego Prograrnu Operacyjnego Wojew6dawa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania l2.l

Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatan ia l2. I .3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczen iu subregionalnym - SPR

O zlm6wicnie mog4 ubiegad siq wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnos6, lub

dzialaluoSd ich wyodrgbuiouych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizorvaly zam6r,ienie, obejmujc spoleczD:l i

zanodow4 inaegracjl os6b bqd4cych czlonkami grup spolecznie margiualizorvanych

N'ie

Nalezy podai minirnalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wiQcej kategorii, o kt6rych mowa

w ar1.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6rv albo

ich jednostki (w %)

IIKCJA I: ZAM I

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Posttpotvanie przeprowtdzs podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/porvicrzyli przepro$ a rlzerrie posttporr,tuix

Nie

lnfornlacje nN temat podmiotu kt6remu zamawiaj{cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postQpo\varia:

Postgpowatlie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych
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Jczeli tak, nalezy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postqpowanie oraz podai adresy ich siedzib,

krajorve numcry identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Poslqpowanie jcst przeprowadzane wsp6lnic z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskicj

Nie

W przypadku przcprowadzania postgpowania wsprilnic z znmawi{j4cymi z innych pnistw czlonkowskich Unii

Curopcjskicj - majAcc zastosowanie krajowe prawo zam6wici publicznych:

lnformacjc dodatkowe:

l. l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22,

l4-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks

+480338723 t.

Adrcs strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adrcs strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzeh lub formatow plikow, kt6re nie s4

ogoln ie dostQpne

I.2) IIODZAJ ZAI\'lAWlAJ.\CEGO: Inny (proszg okreilii):

Sanrodziclny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

1.3) WSPOLNIi UDZIELANIE ZAMOWIENIa, 6eZeli tlorycqylt

Podzial obowiqzk6w migdz-y zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskicj (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane p.zezkazdego z

zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nicograniczony, pelny i bczpoSrcdni dostQp do dokumcnt6w z postgpowania moina uzyskad pod adresem (URL)

Tak

rvrvw.zozsuchabeskidzka.pl

Adlcs strony intcrnetowcj, na kt6rcj zamicszczona bgdzic spccyfikacja istotnych warunk6w zam6rvienia

thk

wrvw.zozsuchabeskidzka.pl

Dostqp do dokumcntdw z poslqpowania jcst ograniczony - wigcej informacji moina uzyskai pod adrcscm

Nie

Ofcrty lub wnioski o dopuszczenic do udzinlu w postqpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres
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Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do urlzialu rv postQpowaniu rv inuy sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny sposrib:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaDia z nafl Qdzi i lurzq,Jzei lub format6u, plik6w, ktdre nie sq 0g6lnie

dostqpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo3redni i bezptatny dostQp do tych narzgdzi mo2na uzyskai pod adresem: (URL)

ll.l) Nazwa nadana zam6wienirl przez zamawiaj4cego: Pelnienie funkcji lrspektora Nadzoru Inwestorskiego nad

realizacjq inwestycji (c2956 I) Przebudowa pomieszczeri na Dzienny Oddzial Chenlioterapii Onkologicznej w ramach

Projekt o numerze RPMPl2.0l.03-12-0629/17 pn. ,,Komplcksowa modernizacja i wyposazcnie oddzial6w szpitalnych

ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Polozniczego wraz z Blokiem Porodo*ym" zlo2onym w postepowaniu konkursowym nr RPMP 12.01.03-12.00-12-031l17

ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dawa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

do Dziaiania l2.l Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrouia o znaczeniu

subregionalnym SPR

Numer refereucyjny t ZOZ.Y.0 l0 IDZP I 27 I 1 8

Przed wszczgciem postqpowania o udziclenic zamdwienia przcprowadzono dialog techniczny

Nie

ll.2) Rodzaj zamriwienia; Uslugi

ll.3) lnformacja o moiliwoici skladania ofert czQSciowych

Zrnr6wienie podzielone jesr na czE(ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina sklrdxd rv odniesieniu do:

Z:lmrwirj4cy zastrzcga sobic prawo do udziclelriit l4cznie nastQpujqcych czqSci lub grup czqSci:

Szll

lll.rksymalna liczbr czTici zxm6rrienia, na kt6re moie zostad udziclone zlnr6wicnie jednemu rvykonrwcy:
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ll.4) Krdtki opis przcdmiotu zam6wienia (vielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub

okteilenie zapolrzeboi,ania i wymagail ) a w przypadku partnerstw, innowacyjncgo - okreSlcnic zapotrzebowania na

innorvacyjny produkt, uslugq lub roboty budowlanc: 1. Przedmiotem zam6wieniajest pelnienie funkcji Inspektora

Nadzoru Inwestorskicgo nad realizacjE inwestycji ,,Przebudowa pomieszczei na Dzienny Oddzial Chemioterapii

Onkologicznej" w zakrcsie wszystkich robot budowlanych objgtych przedrniotern umowy w pelnym zakresie okreSlonym w

pkt. 3.4.a), lqcznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujgtymi rv dokumentacji projektowej i niemozliwymi do

przewidzenia na etapic podpisyrvania umowy. 2. Szczeg6lowy opis zadania dotycz4cego inwestycji objEtej uslugq nadzoru

inwcstorskiego zarvicra dokumentacja projcktowa oraz STWIOR znajdujqca sig w siedzibie Zamawiaj4cego oraz na stronie

internetowej :wwwzozsuchabeskidzka.pl w zakladce zam6wienia publiczne- tytul postepowania ,,Przebudowa pomieszczei

na Dzicnny Oddzial Chem ioterapii Onkologiczncj ramach Projektu o numerze RPMP.l2.0l .03-12-0629/17 ..."

Zamawiaj4cy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali siq z w/w dokumentacj4 oraz dokonali wizji lokalnej obiektu. 3. Wartoii

naklad6w przeznaczonych na wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych wynosi 1.644.000,00 zl brutto.4. Obowi4zki

Wykonawcy: Obowi4zki Inspektora nadzoru inwestorskiego: a) zakres czynno3ci okreilonych w ustawie z dnia

0'7-07 -1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 20l0 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.) z wyl4czeniem rob6t elektrycznych i

niskoprqdorvych; b) reprezentowanie inrvestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci 1ej realizacji z projektem

i pozwoleniem na budorvE. przepisami oraz zasadami wiedry technicznej; c) sprawdzanie jako3ci wykonanych robot i

rvbudorvanych rvyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWIORB, dokumentacjq projektowq oraz praktyka

in2ynierskq oraz kontrola dokument6w potwierdzaj4cych dopuszczenie tych materialow do obrotu istosowania w

budownictwie, a w szczcgolno(ci zapobieganic zastosowania wyrob6w budowlanych wadliwych i nicdopuszczonych; d)

sprawdzanie iodbi6r robot budowlanych iinstalacyjnych ulegajqcych zakryciu lub zanikaj4cych, uczestniczenie w probach

i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udzial w czynno3ciach odbioru wykonanych prac; e)

potwierdzenic fakt)cznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczei budowy i bie2Ece

infonnowanie o terminoworici wykonania rob6t, f) weryfikacja dokumentacji i rozliczei, g) uczestniczenie w naradach

roboczych, w pracach Komisji w trakcie prowadzenia rob6t, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru

wykonywanych napraw i usunigtych usterek, cclem przedstawienia danych do przygotowania wniosk6w o platnoii w

ranrach rozliczenia zadania inwcstycyjnego, oraz w trakcie przeglqdu gwarancyjne go, przez caly czas trwania gwarancji

okreilonej w umorvie z wykonarvc4 rob6t budowlanych; h) Zamawiajqcy wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

byl codziennic na budowic i na ka2de wezrvanie Zamawiajqcego oraz w sytuacjaclr problematycznych ( problemy zwiqzane

z rcalizacj4 rob6t ) i/lub nagtych, i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru koricowego. Wymagana jest obecnosi w miejscu

prowadzenia rob6t w odstqpach czasu zabezpieczajqcych skuteczny i prawidlowy nadzdr. Wykonawca winien wykazai sig

dyspozycyjnodciq odpowicdni4 do pelnienia nadzoru rob6t bgd4cych przedmiotem niniejszego postqpowania; i) udzielanie

Wykonawcy rob6t wszelkich dostEpnych informacji i wyja3nieri dotyczqcych realizowanego zadania inweslycyj nego; j )

podcjmowanie decyzjio wstrzymaniu czgici lub calolci rob6t w sytuacjach okre6lonych w warunkach umowy na roboty

budowlane oraz powiadamianie niezwlocznie o takich zdarzeniach ZamawiajEcego; k) wnioskowanie o usunigcie z terenu

budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcg rob6t budowlanych, kt6ra zachowuje sig niewlaScirvie Iub jest

niekompetentna; l) sporzqdzanie protokol6w koniecznoSci na roboty dodatkowe oraz zamienne po uprzednim ich

zaakceptowaniu ich przez Zanawiaj4cego; m) sprawdzanie wyceny rob6t dodatkowych izamiennych oraz kontrola

rozliczef wykonanych rob6t budowlanych; n) sprawdzanie iloici iwartogci wykonanych rob6t, bQdqcych podstawq

rozliczei finansowych Zamawiaj4cego z Wykonawcq rob6t; o) sprawdzanie zgodnoSci faktur Wykonawcy rob6t
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budor.vlanych z dokumentami odbioru i wczedniejszymi dokumentami rozliczeniowym i, p) przcglEd kompletnej

dokumentacj i powykonawczej.

II.5) Gl6wny kod CPV:71247000-l

Dodatkowe kody CP\i:

ll.6) Calkowita wartost zamdwienia Aeieli zamawiajqc! po(laje infamucje o.edrtolci zam6vienia)

Wartodi bez VAT:

Waluta:

(r' ptzypadbu umdv ramov,Tch lub dynamicznego systenu zctkupow szacunkov'a calkoytia maksymalfia \Nqttoic w

calyrn okresie obou,iq4 tania umorr)/ ramovej lub dynamicznego systemu zakup6tr,)

II.?) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o ktdrych mowa w art. 67 ust. I pkt6iTlubwart. 134 ust. 6 pl(t 3

ustawy Pzp: Nie

Okre(lenie przedmiotu, wielko(ci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanq udzielone zamowienia, o ktorych morva rv

art.67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkr 3 ustawy Pzp:

II'8) Ol<res, w ktr5rym re:llizowane bgdzie zamriwienie Iub okres, na kt6ry zostali zflwarla umowa ramowr lub ol(rcs,

na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupriw:

miesiqcach: /riDdniach:

data rozpoczQcia: lub zakohczeniat 20 I 8-l0-3 I

ll.9) Informacje dodltl<owc: Utnowa zostanie zawafia na okrcs trwania inwestycji . do czasu bezusterkowcgo odbiorr,r

rob6t

SEKCJA : INIT-ORMACJE O CHARAKTE,RZE P NYM, I,],KONO ICZNYM.

IIl.l) WARUNKI UDZIAITU w POS'[{POWANtU

lll.l.l) Kompetencje lub uplawnienia do prowadzenia okrellonej dzialalnosci zurvotlowej, o ilc lvyDil(a to z

odrqbnych przepis6w

Okreilenie warunkow: . Wykonawca winien byi czlonkiern wlaSciwej izby sarnorz4du zawodowego, zgodnie z

wymogami art. l2 ust.7 ustawy Prawo budowlane.

Informacje dodatkowe

IIl.l.2) Sytuacia finansowa lub ekonomiczna

Okre(lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okrejlil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

lll,l.3) ZdolnoSi techniczna lub zawodowa

Okreilenie warunk6w: . Wykonawca musi spelniai wymogi niezbgdne do pelnicnia samodzielnej funkcji technicznej \\

budownictwieokreiloneustaw4zdniaTlipcalg94r.Prawobudowlane(Dz.U.z20l0r.Nr213,poz. 1623 z poz. Zt1t.),
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a rv tym winien posiadai uprawnienia budowlane, do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzj4 w

specjalnodci okrc(lone.j w an. 14 ust. I punkt 2,4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 zp6z.Zn.)

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania rv ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w

postgpo\yaniu inrion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno5ci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjq o

krvalifikacjach zawodowych lub doSwiadczcniu tych osdb:

Inlorrracje dodatkowe:

r rr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.l) Podstawy rvyl(luczcnia okreslone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll,2,2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zanrawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

r I r.3) wyKAZ OSWIADCZEti SKr-ADANYC PRZEZ WYKONAWCq W CELU WST4PNEGO

PO1'WI EIIDZENIT\, ZC IIN T'OOITGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA IVARUNKI UDZIALU W

POSTIiPOWANIT] OR,\Z SPIit,NIA KIIYTERTA SELEKCJI

Oiwiadczcnic o niepodleganiu wyl<luczcniu oraz spclnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

thk

Oilriadczcnic o spelnianiu l(rytcri6w selekcji

Nie

III.4) \YYKAZ OSWIADCZEN I,UB DOKUMENT6W , SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCq W

POSTI,]POWANIU NA WEZ\\ANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6ITYCII MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 US'TAWY PZP:

llt.5) \\'yK,\z oswtADCZEN LUB Dol(uMENT6w sxuolirvctr PRzEz wYKoNAwcD w

POSTEPO\1'\NIU NA WEZ}\ANIE ZAM,,\WIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6ITYCII }TOWA W AI{t.25 TJS'I. I PK'T I USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESII' SPOLNIAl\I,\ WARUNKOW UDZTALU W POST4POWANIU:

l. Kserokopia uprawniei do pelnienia sarnodzielnej funkcji technicznej w budownictrvie okre(lone ustawq z dnia 7 lipca

1994 r. Pralvo budowlane (Dz. U.2 2010 r. Nr 2,13, poz. 1623 zpoz. Znt.), a w tynr winien posiadai uprawnienia

budorvlane, do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzjq w specjalnodci okre5lone.j w art. l4 ust. I

pr.rnkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poi, zm,) .2.Kserokopia potwierdzajqca czlonkostrvo

rvladcirvcj izby samorz4du zawodowego, zgodnie z wymogami art. l2 ust. 7 ustawy Prawo budolvlane.

III,5,2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

rIl.6) wYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W SXl.rOatVCH pRZEZ TVYKONAWCE W

posT&PowANtu NA wEz\\ANtE zAMAWtA.TACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6ITYCII N{OWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

IIl.7) INNE T OKUMENTY NIE wYMIENION[, W pkt IlI.3) - ItI.6)
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Do oferty nale2y dolqczyi nastgpujQce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do

reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedtug wzoru stanowiilcego zalqcznik nr I do specyfikacji

2. OSwiadczenia wymienione w rozdziale 6.1-6.4 specy{ikacji.3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonarvcy rv

postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post9powaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujEca

wykonawcQ w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest wskazanajako upowazniona dojego reprezentacii we

wladciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.4. Wykazy zrealizowanych uslug (celern oceny

do(wiadczenia Wykonawcy , zgodnie z opisem w rozdz. XII spccyfikacji - opis krytcri6w oceny).

SI.]KCJA IV: ITOCEDUIIA

IV.l) OPIS

lV,l,l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lV.l.2) Zamawiaj4cy iAda wniesienia wadium:

l\ te

Informacja na temat wadium

lV.l.3) Przcwiduje siQ udziele[ie zaliczek na poczct rvykonarix zam6wicnix:

l\ te

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

lV.l.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol{czenia do ofcrt katalog6w

elektrouicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych

Nie

lnformacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sil zlo2enie oleny wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem ofeny zasadniczej

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postQpowtniu

(przelqtg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, parlnerst.wo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

1 z 11

IV.l.7) ltrformrcje na temat umowy ramorvej lub dyntmiczncgo systemu zal(up6rr:
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Unrorva ramowa bed 7-ie zawatla

Czy przewidujc sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przcwidziana maksynralna liczba uczestnikow unrowy ramowej:

Informacje dodatkowe

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w

Adrcs strony internetowej, na kt6rej bgdE zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu

zakupow:

Inlbrrracje dodatkowe

W ranrach umorvy ramowcj/dynanliczncgo syste,nu zakup6w dopuszcza sig zlo2cnie ofert w fonnie katalog6w

clcktronicznyclr:

l)rzewidujc sig pobranie ze zlo2onych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

l\'. 1.8) Aukcja clektroniczna

Przcwidzianc jest przcprowadzcnic aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przelctrg ograniczony, negocJoLje :
ogloszenien) Nic

Nalc7ry podai adres slrony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalczy rvskazad clcmenay, kt6rych rvarto6ci bQd4 przcdmiotem aukcji elcktroniczncj:

Przcwidujc siQ ograniczcnia co do przcdstarrionych warto6ci,lvynikajQce z opisu przedmiotu zam6wienial

\alczy poda6, kt6re informacje zostana udoslQpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bqdzie termin

iclr udostgpnienia:

I nlormacje dotycz4ce przebiegu aukcji clektronicznej:

Jakijcst przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bqd4 warunki, najakich wykonarvcy bgda

rnogli licytowai (minimalne wysokodci postqpiei):

Infornacjc dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji technicznych w zakresie

pol4czeri:

Wynagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Infornacje o liczbie ctap6w aukc]i elektronicznej i czasie ich trwania:

Szll

Czas tnvania
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Czy wykonawcy, ktirzy nie zloLyli nowych postqpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRY-TERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria ocery ofert:

IV,2.2) Kryterir

Kryteria Znac zen re

Cena
loo,oo

DoSwiadczenie wykonu*.vl+o,oo

1V.2.3) Zastosowanic procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

lV.3) Negocjacje z ogloszenicm, dialog konkurencyjny, partncrstwo innowxcyjDc

IV,3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie ofeny:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstarvie ofen lvstqpnych bez przeprowadzenia

negocjacj i

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

NaleZy podai informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbQ etapow):

lnibrrnacje dodatkowe

IV3.2) Informacje nfl temat dialogu korlkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

lnformacja o wysokoici nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania

stanowiqce podstaw€ do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewidujc nagrody:

Wstgpny harn1onogram postQpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zafi:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Inforrnacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na aemat partncrstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w cclu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

occny olert wskazanych w spccyfikacji istotnych warunk6\ry zam6wienia;

Informacje dodatkowe:

IV,l) l,icytacja elcl(lroniczna

Adrcs strony internetowej, na ktdrej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adrcs strony internetowej, na kt6rcj jcst dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektroniczne.j:

Wyrnagania dotyczqce rejcstracji i idcntyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urz4dzeri infonnatycznych:

Spos6b poslgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokodci postqpiei:

Infornracje o liczbic ctap6w licytac.ji elcktronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonarvcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu

Tcrmin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

fcr nrin olwarcia licytacji clcLtroniczrrcj:

'ltrnrin i warunki zamkniqcia licytacji elektronicznej:

Islotnc dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umorvy w sprawie zam6wienia

publiczncgo, albo 0g6lne warunki urnowy, albo wz6r umowy:

\\'ylLagania dotycz4ce zabezpieczenia nale2ytego lvykonania umowy

Inlormacje dodatkowc:

IV5) ZMIANA UN,IOWY

Przoviduje siQ istotne zmiany postanorvicf zawartcj umowy w stosunku do trcsci ofcrty, na podstawie kt6rcj

dokonano rvyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charaklcr zrnian oraz warunki wprorvadzenia znrian:

l- Zmiana postanowicri ninicjszej umowy mo2e byi dokonana przez strony w lomrie pisemnej w drodze aneksu do

niniejsze.j umowy, pod rygorem nierva2no(ci.2. Zmiany postanowie6 niniejszej umowy, s4 dopuszczalne wyl4cznie \'!

przypadku, gdy nastqpila: a) zmiana stawki podatku VAT - zwiqzanej z przed,niotem u,nowy w tym prrypadku zrnianie

ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena nelto pozostanie niezmienna, w przypadku zlTriany stawki podatku VAT rv

lamach niniejszej unrowy zmiana stawki nastqpuje z dniem wej6cia w 2ycie aktu prawnego anieniajEcego stawkg. b) w

razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie tej umowy nie lezy w intcresie publicznynl .

czcgo nic nlozna bylo przewidziei w chwili zawarcia umorvy, Zamawiajqcy moze odstqpia od umowy w terminie 30 dni od

daty porvzigcia wiadomoSci o tych okolicznoiciach. c) zmiana terminu zakoiczenia umowy w zale2nolci od terminu

zakoriczenia realizacji projektu. Umowa obowiqzuje przez okres trwania inwestycji , do czasu bezusterkowego odbioru

rob6t.

IV6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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l\/,6,1) Spos6b udostgpuiania informacji o charakterze porliJ- Aezeli doq,c.),)

Srodki slui4ce ochl.onie informacji o chrrakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenic do udzialu w poslQpowaniu:

Data: 2018-05-21, godzina: l0:00,

Skr6cenie terrninu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzcbg udzielenia zarn6wicnia (przetarg nieograniczony.

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu

> polski

IV.6,3) Tcrmin zwi4zania ofertl: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofen)

1V.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postepowania o udziclenie zam6wicnia, w przypadku nieprzyznania Srodk6rv

pochodzqcych z budietu UIlii Europcjsl(iej oraz niepodlegaj{cych zwrotowi Srorlk6w z pomocy utlzicloncj przcz

paistwa czlonkowskie Europejskicgo Porozumienia o Woluym llandlu (EFIA), kt6re mialy byd przcznaczonc na

sfinlnsowanic calosci lub czqSci zam6wicni:l: Tak

l\16.5) Przewiduje sig uniewainienie postQpowanin o udziclcnie zamriwienia, jeicli Srodki slu2qcc sliDansorrariu

zam6wici na badania naukowe lub prlcc rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy z ntiartr.l 1trLeznaczyd [r sllnir sowinic

caloSci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodrtkowei
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