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Ogloszenie nr 640800-N-2018 z dnia 2018-10-25 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Przebudowa pomieszczef na Dzienny Oddzial Chemioterapii

Onkologicznej- roboty dodatkowe

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Robotv budowlane

Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkriw Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt o numerze RPMP.12.01.03- 12-0629117 pn. ,,Kompleksowa modemizacja i wyposa2enie

oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz zBlokiem Porodowym" zlolony w

postepowaniu konkursowym nr RPMP 12.01.03-12.00-12-031/17 ogioszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dawa Malopolskiego m lata 2014-2020 (RPO WM)

do Dzialania 12.1 Inirastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno6d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowa[y zamrlwienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 300/o, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY



Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza, podmiot, ktriremu zamawiai4cy powierzyUpowierzyli

przeprow adzeni e postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktr6remu zamawiai4cy powierryvpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspr6lnie przez zamawiaj1cy ch

Nie

Je2eli tak, naleZy wymienii zamawiai4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajqpostgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

w przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - mai4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wie6

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. r) NAZWA I ADRES: Zesp6l opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie. paristwo polska, tel.

+48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 I I .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyska6 dostEp do narzgdzi i urz4dzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okeSti6):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPoLNE UDZIELANTE ZAM6WIENIA (jeieti doryczy);

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

2zl'7
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postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paistw czionkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postEpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajEcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kazdego z zxwwiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozoslaly ch zamawiaj 4cych) :

I.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony pelny i bezpo6redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetorvej, na ktrirej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunkrirv

zam15wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka. pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub rvnioskrSw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

3z17 2018-10-25, I l:58
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w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej d. Szpitalna22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i trzqdzefi lub format6w

plik6q ktrire nie s4 o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi mo2na uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Przebudowa pomieszczeri na Dzienny

Oddzial Chemioterapii Onkologicznej- roboty dodatkowe

Numer referencyiny t ZOZ.Y.0l01DZP l7 5 I 18

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiajqcy z strzeg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

czgici:

4z17 2018- 10-25. I l;58
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Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jcdnemu

wykonawcy:

5zl'1 2018-10-25. I l:58

II.4) Krtitki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

robit budowlanych lub okreilenie zapotzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t dodatkowych w ramach

realizowanej inwestycji tj. przebudowy pomieszczeri po pralni na Dzienny Oddzial Chemioterapii

Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej okredlonych w zal4czonym

przedmiarze rob6t Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri (CPV) jako: gl6wny przedmiot zam6wienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane oraz przedmiot zam6wienia uzupeiniaj4cy: 45450000-6 -

Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale 45410000-4 - Tynkowanie 4544ZlOO-B - Roboty

malarskie Wymagania Zamawiaj4cego. 1. Przedmiot zam6wienia powinien zostai wykonany

zgodnie z obowi Ez\jqcymi przepisami, nornami, zasadami najlepszej wiedzy techdcznej i sauki

budowlanej oraz z zachowaniem zasady rralezytej starannosci Wykonawcy. 2. Zabudowane

materialy winny spelnia6 wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych, a takze

atest6w higienicznych jeSli produkt tego wymaga. Ka1doruzowa ztniana material6w wymaga

zgody inspektora nadzoru. 3. Dopuszcza sig zastosowanie material6w zastgpczych, kt6re nie

naruszaj4 postanowiefl norm, a sq uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz

s4 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor

techniczny. 4. wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos6 wykonania rob6t . 5. wykonawca

uwzglgdnia 16wnie2 wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia. 6. Wykonawca zobowi4zany jest do przestrzegania przepis6w prawa dot.

gospodarowania odpadami, kt6re musi odbywai sig na zasadach okeslonych w ustawie o

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.22013 r. poz.2l), ustawie o utzymaniu czystoSci i

porzqdku w gminach z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. (D2.U.2012 poz.39l), ustawie z dnia 28

listopada 2014r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystodci i porzEdku w gminach oraz niekt6rych

innych ustaw (Dz.U. 201 5r., poz. 87). 7. Wszystkie uZyte materialy i rozwiqzania techniczne

musz4 posiada6 aprobatg techniczn4 Instytutu Techniki Budowlanej, pozytywn4 oceng

Paistwowego Zakladu Higieny i miei atesty dopuszczaj4ce do stosowania w pomieszczeniach
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sluZby zdrowia. 8. Zamawiaj4cy o5wiadcza, Ze doplszcza rozwi4zania r6wnowa2ne opisywanym

w SIWZ oraz wszystkich zal4cznikach.Ilekrod w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowiqcych

jej integraln4 czgSi (przedmiary, rysunki , projekty, itp.), przedmiot zam6wienia jest opisany ze

wskazaniem znak6w towarowych, patent6w, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych,

specyfikacji technicznych, system6w referencji technicmych i material6w z podaniem producenta

to przyjmuje sig, 2e wskazaniom takim towatrysz4 wyrazy ,,lub r6wnowa2ne". W zwiqzku z afi.

29 do 31 Prawa zam6wieri publicznych dopuszcza sig ujgcie w skladanej ofercie przetargowej, a

nastgpnie zastosowanie rozwiqzafi podanych w dokumentacji, o kt6rej mowa wyzej, pod

warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciowych nie gorszych ni2 okejlone w

tej dokumentacji. Podane w opisach przedmiotu zam6wienia nazwy wlasne nie maj4 na celu

naruszenia art.29 i7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz.tJ. z

2017 r. poz. 1579 ), a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwari jakoSciowych,

technicznych i technologiczny ch Zamawial4cego. Z uwagi na fakt dopuszczenia moZliwo6ci

r62nych propozycji zamiennych wymaga si? od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich

rozwilT^h jako powi4zanych ze sob4 i tworz4cych docelowy obiekt budowlany. Wykonawca

zobowiqzany jest do skompletowania dokument6w i obliczeri potwierdzaj4cych, ze dobrany

osprzgt, urz4dzenia. rozwi4zania. materialy, pol4czenia roZnych technologii i rob6t r62nych branz

spelni4 wymagania podstawowe, takie jak: a) bezpieczeristwo konstrukcji, b) bezpieczeistwo

poZarowe, c) bezpiecze6stwo u2ytkowania, d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz

ochrony Srodowiska, e) ochrony przed halasem i drganiami, f) oszczgdnodci energii i

odpowiedniej izolacyjnodci cieplnej. Ww parametry bgd4 brane pod uwagg przy ocenie

r6wnowa2noici zaproponowanych rozwi4zah. Uwaga: Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp

Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowa2ne opisywane przez Zamawiaj4cego

jest obowi4zany wykazal,2e oferowany przez niego przedmiot zam6wienia spelnia wymagania

okreSlone przez Zamawiaj4cego. Zaproponowane rozwiqzania r6wnowaZne nalely wyralnie

wskazad w zlolonej ofercie przetargowej. W przypadku niewykazania przez Wykonawcg, Ze

oferowane roboty, technologie, materialy, vz4dzenia, instalacje i osprzgt s4 r6wnowa2ne w

stosunku do wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zam6wienia, oferta Wykonawcy zostanie

odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 9. W zwi4zku, iz przedmiotem zam6wienia s4 roboty

dodatkowe, Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca podpisal protok6l wsp6lpracy z obecnym

wykonawc4, dostosowal sw6j harmonogram do harmonogramu rob6t gl6wnych oraz uwzglgdnii

621'7 2018-10-25. I l:58
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IL5) Gl6wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

'l z l'7 2018- l0-25, I l:58

wymagania GW co do wsp6lpracy w realizacji rob6t. 10. Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo56

powierzenia czgSci prac podwykonawcy wskazanych w ofercie Wykonawcy. Obowi4zki

Wykonawcy: l. wlaSciwe utrzymanie i zabezpieczenie placu budowy, 2. ustanowienie kierownika

budowy i kierownik6w rob6t stale obecnych podczas prowadzenia rob6t, 3. prowadzenie

dziennika budowy, 4. wyw6z na sw6j koszt odpad6w budowlanych, 5. umoZliwienie wstgpu na

plac budowy pracownikom organ6w paristwowego nadzoru budowlanego i wyznaczorrym

pracownikom Zamawiaj4cego, 6. prowadzenie wymaganych dokument6w, 7 . przekazanie

Zamawiaj4cemu pelnej dokumentacji odbiorowej wraz z atestami wbudowanych material6q

kartami gwarancyjnymi, protokolami skutecmosci wentytacji, badaniami elektrycznymi, itp., g.

uzgadnianie z Zamawiil4cym wszystkich szczeg6l6w realizacji inwestycji, jak np. kolorystyka

itp.,9. zloZenie do akceptacji zamawiaj4cemu wszystkich material6w i wyrob6w przed ich

wbudowaniem, 10. przestrzeganie zasad :irodowiskowych obowi4zujEcych u Zamawiaj4cego, I I .

uporzEdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu rob6t i przekazanie go Zamawiajqcemu w

terminie ustalonym na odbi6r rob6t, 12. zapewnienie warunk6w bezpieczenstwa bhp i ppoZ,

zgodnie z wymogami obowi4zuj qcymi t Zamawiaj4cego, 13. zapoznanie sig z wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi i uwzglgdnienie ich w cenie oferty

przetargowej, 14. Wykonawca zobowi4zany jest prowadzi6 prace w spos6b jak najmniej

uci4ztiwy dla uZytkownik6w obiektu (wykonawca uwzglgdni w harmonogramie prac wytyczne

kierownika oddzialu w zakresie godzin pracy, poziomu halasu, poziomu zapylenia itp.), 1 5.

jakiekolwiek szkody powstale podczas rob6t usuwa wykonawca na wlasny koszt, 16. w obiekcie

Szpitala realizowane sq funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace administracyjno-biurowe.

Budynek poza remontowanym oddzialem bgdzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji

zam6wienia, 17. miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bgdzie zobowi4zany skutecznie

zabezpieczyi przed dostgpem os6b nieupowa2nionych oraz przed dzialaniem czynnik6w

atmosferycznych, 18. Wykonawca bgdzie zobowi4zany wykonywa6 roboty powoduj4ce halas

wyl4cznie w dniach i godzinach ustalonych z dzialem technicznym, co Wykonawca winien

przewidzied w harmonogramie prac, 19. ZamawialEcy wymaga, aby po wykonaniu wszystkich

czynnosci wykonawca uporz4dkowal miejsca prowadzenia prac oraz pozostawil je w stanie

czystym i nadajqcym sig do uZytkowania,
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Kod CPV

454s0000-6

45410000-4

s4542100-8

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (je2eli zamowiajqcy podaje informacje o wartoici

zomdwienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w rdmowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obor4)iqzwdnia umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6l1))

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bQdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lub dniach: 7

lub

data rozpoczgcia: lub zakofrczenia:

I I.9) Informacje dodatkorve:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINAN SOWYM I TECHNICZNYM

IIr.l) WARUNKI UDZTAT,U W POST4POWANIU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

I 7, l'7 2018-10-25, l1:58
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OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IILl.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IIL1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okedlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okeSlil warunku w tym zakesie.

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

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustarry Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust, 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrr.3) wyKAZ oSWIADCZEN SKT ADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POSTDPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu uykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryterir5w selekcji

Nie

9z11 2018-10-25, I l:58
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rII.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCq WPOSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

OSwiadczenie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ.

I[.5) WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT I
USTAWY PZP

m.s.r) w ZAKRESTE spEr,NrANrA WARUNKoW UDZTAI-L W pOST4pOWANTU:

OSwiadczenie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, 2e oferowane roboty budowlane odpowiadaj4 wymaganiom

okreSlonym przez Zamawiaj4cego (zalEcznik nr 5) dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia), do

oferty nale2y dol4czyi kosztorysy ofertowe uwzglgdniaj4ce zakres czynnoSci niezbgdnych do

urykonania opisanych w branZowych przedmiarach rob6t stanowiqcych zal4cznik nr 5 do

SIWZ

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

Do oferty naleiry dolqczyt: I . Oiwiadczeni a zgodne z zal4cznrkiem nr 2 oraz zal4cznikiem nr

3 do SIWZ (o6wiadczenia z art. 25a ustawy). oraz oSwiadczenie nr 7 (RODO), kt6re nateZy

zloQ| w formie pisemnej 2. OSwiadczenie, 2e Wykonawca zapoznal sig z warunkami

zam6wienia i z zal4czonym wzorem umowy oraz, Ze przyjmuje ich treSi bez 2adnych

zastrzezen - na formularzu oferty - zgodnie z zal4cznikiem nr I do SIWZ. 3. Dokument (np.

zobowi4zanie) innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji, o ile Wykonawc a korzysta ze zdolno5ci lub sytuacji innych

podmiot6w na zasadach okre6lonych w art. 22a wtawy.4. kosztorys ofertowy uwzglgdniajqcy

zakes czynnosci niezbgdnych do wykonania opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t

stanowi4cych zal4cznik nr 5 do SIWZ 5. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania
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Wykonawcy/6w ubiegaj4cego/cych sig o udzielenie zam6wienia publicznego.

Pelnomocnictwo taleiry dolEczye w oryginale b4d2 kopii, potwierdzonej za zgodnose z

oryginalem notarialnie.

rY.l) OPrS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY,l.2) Zamawiajacy Zgda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogriw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ol'ert w postaci katalo96w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5,) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie o1-erty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty

zasadniczej:

Nie

ll z l'7

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcriw, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w
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postgpowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakuptiw:

Umowa ramowa bgdzie zawarta

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna Iiczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bEd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informac je dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

lV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjqcje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, ktrirych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si9 ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu

przedmiotu zamriwienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pie6):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakesie pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania

Czry wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piefr, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Krytcria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2,3) Zastosowanie procedury, o ktrSrej mowa w art, 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

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

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeilenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez pr zepr ow adzenia negocj acj i

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

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zaria stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiada6 wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofe( podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz4dzen informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piei, zostan4 zakwalihkowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
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Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2018-11-09, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jqzyk lub jgzyki, w jakich mogq byi sporz4dzane oferry lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4za'nia ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

oferl)

IV.6,4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), ktrlre miaty by(. przeznaczone na sfinansowanie

caloSci Iub czgSci zamriwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli srodki

slu24ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4cy zamierzal przeznaczyd. na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SCIOWYCH
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IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):
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