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Ogloszenie nr 537595-N-2020 z dnia2020-05-07 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie

szatnia chorych) na serwerownig realizowanq w zakresie projektu nr

RPMP.02.01.05 -12-0228118 pn. ,,Malopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o gloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

projekt nr RPMP02.01 .05- 12-0228118 pn. ,,Malopolski System Informacji Medycmej (MSIM)" w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno66, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjQ os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniej szy riz 30yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAW CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

1z]|6

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierryl/powierryli
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przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Je2eli tak, nale2y wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wie6

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6i Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www,zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 dostgp do narzgdzi i urz4dzeh lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.TCEGO: Inny (proszg okeStii):

L3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeteti dotyczy)t

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiai4cymi z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiei (kt6ry z zamawiai4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadai4 pozostali zamawiai4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
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rzecz pozostaly ch zamawiaj 4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokumentriw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosktiw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korrystani^ z n^rzQdzi i urzqdzei lub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, peiny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Adaptacja pomieszczenia na poziomie

S-l w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownig realizowanq w zakesie projektu nr

RPMP02.0l .05-12-0228118 pn. ,,Malopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Numer referency jny z ZOZ.Y.0l0 IDZP I 04 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg3ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina sklada6 w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzeg sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci Iub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry \rykona na rzecz

Zamawiajqcego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, roboty budowlane

polegaj4ce na przebudowie pomieszczefi przeznaczonych na serwerownig w Szpitalu w Suchej

Beskidzkiej, okreSlone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri (CPV) jako: gl6wny przedmiot

zam6wienia: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiekt6w szpitalnych oraz przedmiot

zam6wienia uzupelniaj4cy: 453121000-0 Roboty w zakesie okablowania oraz instalacje

elektryczne 45317300-5 Roboty w zakresie elektrycmych ur,zqdzen rozdzielczych 3.1.

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie: Bran2a budowlana: 1. Demonta2 istniej4cych drzrvi

do pomieszczenia 2. Powigkszenie otworu drzwiowego do wymiar6w nowych drzwi

wejdciowych 3. Wykonanie nowego nadproZa nad otworem drzwiowym 4. Demontaz umywalki z

dokladnym zadlepieniem wyj Si instalacyjnych 5. Naprawy i uzupelnienia istniej4cych tynk6w 6.

Malowanie Scian i suhtu 7. Usunigcie istniejqcej posadzki z PCV 8. Naprawa warstw

podposadzkowych 9. Wykonanie nowej posadzki z rulonu PCV 10. Monta2 nowych drzwi

przeciwpoZarowych, dymoszczelnych EI-60 ll. Monla7 2 sztuk zewnqtrznych zaluzji p-poz

EI-30 w istniej4cych oknach 12. Monraz 2 sztuk ciSnieniowych nawiewnik6w w ramach

okiennych 13. Montaz podlogi technicznej na podkladach z blachy stalowej pod kazdym

slupkiem a) BraMe specjalistyczne: 1 . Zasilanie pomieszczenia w energie elektryczn% 2.

Powiqzanie nowej serwerowni z istniej4c4 sieci4 informatycznq Szpitala, 3. Zagospodarowanie

pomieszczenia sprzgtem informatycznym i urz4dzeniami towarzysz4cymi, 4. Instalacje

elektryczne w serwerowni, 5. Instalacje kontroli dostgpu (KD), 6. Instalacje samoczynnej

sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), 7. Instalacje samoczynnego alarmu po2aru (SAP) 8.

Instalacje klimatyzacji. Szcze96louy opis przedmiotu zam6wienia zawi eru1q zal4czniki nr 5a-5b

do SIWZ 3.Ll. Dokumentacja projektowa (zal4cznik nr 5b do SIWZ): a)projekt budowlany -
instalacje elektryczne b) projekt budowlany architekrura i instalacja klimalyzacyju 3 .1.2.

Przedmiary rob6t (zal4caik nr 5a do SIWZ): a) do projektu czgSci budowlanej b) instalacji

elektrycmych i teletechnicznych

II.5) Gl6wny kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

453 l2 100-0

453 17300-5

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup1w - szacunkowa calkowita

maltsymalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

ll.1) 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: Tak

Okre(lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowawart.6T ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy pzp: l.

Zarnawiajqcy zasfizega sobie prawo do udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy. 2. Zakres przewidywanych rob6t budowlanych do udzielenia: zam6wienia polega6 bgd4

na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, co zam6wienia podstawowe i bgd4 zgodne z

przedmiotem zam6wienia podstawowego tj. objgtego przeprowadzanym przetargiem

nieograniczonym i opisanym w zal. nr 5a-5b do SIWZ. Zamawiajqcy przewiduje, i2 wartodd

tych rob6t budowlanych mo2e wynieSi maksymalnie do 50 % wartoSci zam6wienia

podstawowego. Na okolicznodd wyst4pienia przedmiotowych zam6wieh zostanie zawarta umowa

w trybie zam6wienia z wotnej rgki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawc4

II.8) okres' w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

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

miesi4cach: lub dniacht 40

lub

data rozpoczgci a: lub zakoirczenia:

6z16
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Waluta:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMI CZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie oke5lil warunku w tym zakesie

Informacje dodatkowe

IILl,2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca musi by6 ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w

zakesie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zmej z przedmiotem zam6wienia, na kwotg nie

mniej sz4 niz 70 000,00PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: 1. Wykonawca musi wykazai, iz w okresie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okes prowadzenia dzialalnoSci jest k6tszy - w tym

okesie, wykonal nalezycie co najmniej 1 robotg budowlan4 o wartoSci min. 70 000,00 zl,

odpowiadajqcq swoim rodzajem niniejszemu zam6wieniu tj. zawieraj4 co najmniej roboty z

zakresu rob6t wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 2.Wykonawca musi wykaza6 dysponowanie

(dysponuje lub bgdzie dysponowal) osobami niezbgdnymi do wykonania niniejszego

zam6wienia tzn. warunek rozumiany jako zapewnienie m. in. os6b posiadaj4cych

przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicmych w

budownictwie tj. pelniqcych stanowiska kierownicze o ponizszych uprawnieniach,

wymaganych Ustawq Prawo Budowlane posiadaj4cych wymagane doSwiadczenie: Kierownik

rob6t budowlanych - posiadaj4cy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnoSci konstrukcyjno- budowlanej Kierownik rob6t elektrycznych - posiadaj4cy

uprawnienia w zakesie instalacji i urz4dzeri elektrycznych.

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

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

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

Tak

7 z16 0'7 .05.2020,09:49
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okre6lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2,2\ Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrl.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKT,ADANYCH PP.ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu lrykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKI-ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zal4czr,ik t 2

r[.s) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH qRZEZ

wyKoNAwc4 w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW IJDZLALU W pOSTQpOWANIU:

1. Zal4cznik nr 3 2. Dokumenty potwierdzaj4ce, 2e Wykonawcajest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na sumg gwarancyjn4

8z16
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okeslon4 przez Zamawiaj4cego tj. nie mniejsz4 niz 70 000,00 PLN Uwaga: Je2eli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moae zlozye wymaganych przez Zamawiaj}cego

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 13.4.4.1. niniejszego rczdziahr SIWZ, Zamawiaj4cy

dopuszcza zlozenie przez WykonawcA innych dokument6w, o kt6rych mowa w art. 26 ,tst. 2c

ustawy z dnia 29 styczria 2004 r. - Prawo zam6wieri publicmych. 3. wykaz rob6t

budowlanych w zakesie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku zdolnoSci technicznej

lub zawodowej, okre5lonego w pkt 13.3.2.I SIWZ wykonanych nie wczeSniej niz w okesie

ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajeZeli okes prowadzenia dzialalnoSci

jest k6tszy - w tym okesie wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i

podmiot6q na rzecz kt6rych roboty te zostaty wykonane, z zal4czeniem dowod6w

okeSlaj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci

informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukofczone, zgodnie z zal4cznikiem nr 7 do SIWZ Uwaga Dowodami, o kt6rych

mowa, s4 podwiadczenia./referen cje bqd2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, ta tzecz

kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, ajeZeli z uzasadnionej ptryczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne

dokumenty. 4. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicznego, w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub

kierowanie robotami budowlanymi, pelni4cych stanowiska wg wymagan okeSlonych w pkt

13.3.2.2 SIWZ, zgodnie z zal4cznikiem nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZF,Z

WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

W celu potwierdzenia,2e oferowane roboty budowlane odpowiadaj4 wymaganiom

okreSlonym przez Zamawiaj4cego , do oferty naleiry dol4czy(, kosztorysy ofertowe

uwzglgdniajqce zakres czynnoSci niezbgdnych do wykonania opisanych w branZowych

przedmiarach rob6t stanowi4cych zal4cznik nr 5a do SIWZ

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

Do oferty nale\ dolqczyl I . OSwiadczenia zgodne z zalqcznikiem nr 2 ,3 oraz zalqcznik nr 9

do SIWZ (oSwiadczenia z art. 25a ustawy), kt6re naleZy zloZyi w formie pisemnej. 2.

O6wiadczenie, 2e Wykonawca zapomal siE z warunkami zam6wienia i z zalqczonym wzorem

9 216 0'7 .05.2020,09:49



Firefox

umowy or.lz, 2e przyjmuje ich tresi bez zadnych zaslrzeleh - na formularzu oferty - zgodnte z

zal4cznikiem nr I do SIWZ. 3. Dokument (np. zobowiTanie) innych podmiot6w do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacli, o ile Wykonawca

korzysta ze zdolnoSci lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach oke5lonych w art. 22a

ustawy. 4. kosztorys ofertowy uwzglgdniaj4cy zakres czynno5ci niezbgdnych do wykonania

opisanych w branZowych przedmiarach rob6t stanowi4cych zal4cznik nr 5a do SIWZ 5.

Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcyi6w ubiegajqcego/cych sig o

udzielenie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo nale?y dol4czy( w oryginale b4d2 kopii.

potwierdzonej za zgodnoil z oryginalem notarialnie. 6. Dow6d wniesienia wadium: - w

przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniginej, naleiry dol4czyt, do oferty oryginal

dokumentu potwierdzaj4cego wniesienie wadium - zgodnie z pkl. 19.2.1 . Rozdzialu XIX

SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pienigimej, zalecanejest dolqczenie do

oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 7. Spis wszystkich zal4czonych dokument6w

(spis treSci) - zalecane, nie wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.r) oPrs

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

lY.l.2) Zamawiaj4cy iqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi byt zabezpieczona wadium w wysokodci: 1 500,00 zl PLN (slownie: jeden tysiqc

pigiset zlotych ). 1. Wadium mo2e by6 wniesione w: - pieni4dzu, - porgczeniach bankowych

lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kedytowej ztymZe porgczenie kasy

jest zawsze porgczeniem pienig2nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach

ubezpieczeniowych, - porgczeniach udzieianych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczo6 ci (Dz. U.z 2007 Nr 42, poz.2'15 z p6in. zm.).2. Termin wnoszenia wadium

uplywa w dniu:27.05.2020r. o godzinie 10:00 3. Wadium wnoszone w pieni4dzu nalezy

wplacai przelewem na nastEpuj4cy nr konta: Bank Sp6ldzielczy Sucha Beskidzka

58812800050000052120000020, z dopiskiem: ,,Wadium ZOZ.V.0t0lDZpl04l2O-,,Adaptacja

pomieszczenia na poziomie S-l w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownig,
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realizowana w zakresie projektu nr RPMP02.01.05- 12-0228/18 pn. ,,Malopolski System

Informacji Medycmej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Matopolskiego na lata 2014-2020. Uwaga: Wadium w tej formie uwaza sig za

wniesione w spos6b prawidlowy, gdy Srodki pienigZne wplyn4 na konto Zamawiaj4cego przed

upbwem terminu skladnia ofert. 4 Wadium wnoszone w postaci niepieniginej naleiry zloiry(, w

oryginalnym egzemplarzu bezpoSrednio do oferty. Zaleca sig zamieScid dokument wadialny w

taki spos6b, aby jego zwrot ptzez Zanawiajqcego nie naruszyl integralnoSci oferty wraz z

zalqcznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od

resZy dokument6w). 5. Zamawiajqcy zwr6ci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom

niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniej szej lub uniewa2nieniu postgpowania, z

wyjqtkiem Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeleniem pkt 19.2.6. lit. a) niniejszego rozdzialu SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

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

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo g6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga sig zlotenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlolenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie
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IV.l.6) Przewidpvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dl namicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig ziozenie ofert w

formie katalog6w elektronicmych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacj i potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

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

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

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, nynikajqce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostqpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postEpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bEd4 mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakesie pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonauc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTEzuA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Zraczenie

Cena 60,00

Okres udzielonej gwarancj i 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24^a ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacj i

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

Nale2y 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 tozwi4zarria stanowiqce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeni a liczby rozwiqzah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiadad wszystkie oferty:
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zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na k16rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

elektronicmej:

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

wymagania techniczne trz4dzei informatycmych:

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

post4piei:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych postEpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

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

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Inlormacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANAUMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l5 z 16 07.05.2020,09:49



Firefox hnps:/,&zp.uzp. gov.pUZP400Podgladopublikowanego. aspx?id=...

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-05 -27, godzina: 1 0:00,

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

(przetarg nieograniczony, przetrg ograniczony. negocjacje z ogioszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mogq byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postEpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecmego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryznania 6rodkriw, kt6re mia$ byd przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czgsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZ\Scro CH
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IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (e2eli dotyczy)..


