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Oglo,zenie nr 517192-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zakhld Ubczpiccl:cn Spolccznych Oddzial \\' \Valbrzychu: Zakup kart sportowych dla okolo

300 pracowniko\\' Oddzialu i upra\\'nion)'ch czlonkow radzin

OGLOSZEI"IE 0 ZAM()WIENIU - Uslugi

Zamicszczanic ogloslenia: Zamieszczanie obowi'lzkov.'c

Ogloszenie dot).czy: Zamowicnia publicznego

Zamo\\'icnie dot).czy projcktu lub programu \\'spolfinansowanego ze srodk6\\' Unii

Europejskicj

t\ie

~alwa projcktu lub programu

o zamowienie mog:} ubicgac sir; ",:)'I=lczniczaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

ktol1'ch dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr~bnionych organizacyjnie jcdnostek, ktore

b~d~ rcalizem"aly zamowienic, obejmuje spolcczn=l i zal't"odol',,",'integracj'i os6b b~dllC)"ch

czlonkami grup spolecznic marginalizowanych

Nic

Nalez)' podae minimalny procentov.y wska:mik 7..atrudnienia os6b nalc74cych do jedncj lub wilYcej

kategorii, a ktorych mowa wart. 22 ust. 2 usta\\y PZp, nie rnnicjsz)' nii. 30%, osOb zatrudnianych

przez zaklady prac)' chronionej lub v.ykonawcow alba ichjednostki (w %)
I

SEKC./A I: ZAMA WIAJ;\CY

Post'iPowanie prLcprowadza centraln)' zamawiaj=lcy

Nie

PostftPowanic przeprowadza podmiot, ktorcmu zamawiajOlcy powicrl)'Upowierz)'li

prJ:cprowadzenie postftPowania

Nic
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Informacje na temal podmiolu ktoremu zama\\:iaj,!cy powierl)"l/powierzyli prowadzcnie

post'tPowania:

Posl'tpowanie jesl przepro,,'adlane wspolnic prLezzamawiaj'!9"ch

Nic

Jei:eli tak, nalei)' wymienie zamawiaj'lcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj4 post<;powanie

oraz podae adresy ich siedzib, krajowe nurnery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow \vraz

z danymi do kontaktow:

Podmiot

me

Post'tPowanic jest przcprowadzane wsp61nic z zamawiaj,!cymi z inn)'ch parish,-

czlonko\\"skich Unii Europcjskicj

Nie

\\' prz)'padku prJ:cprowadzania posl'tpowania wsp61nic z zamawiajqcymi z innych,
parislw czlonkowskich Unii F:uropejskiej - majllce zaslosowanie krajowe pra\\'o

zamowieri publiCln)"ch:

Informacjc dodalkowe:

I, 1) NAZ\\'A I ADRES: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Walbrzychu, krajowy

numer identyfikacyjny 00001775600198, ul. Kasztano\',,'a I ,58-390 Walbrzych, \\ioj,

dolnoslqskie. panstwo Polska. tel. 74 6497175. c-mail krzysztof.marciniak@zus.pl.faks74

6497112.

Adrcs strony intcmetowej (URL): \\v/\v.zus.pl
I

Adres profilu nab)'\'.!cy:

Adrcs stron)' intcrnetO\\iej pod ktorym mbi:na uzyskae dost<;pdo nar~dzi i urzqdzeiJ. lub

formatow plikow, ktorc nie sq ogolnic dost<;pne ,",,'\vv/,zus.pl

J. 2) ROIlZAJ ZAMAWIAJ-\CF.GO: Podmio! prawa publiczncgo

1.3) WSI'OLSF. UIlZIELAl'iIF. ZAMOWIF.NIA (jeteii do'yet,)'):

Podzial obowi~zk6w mii;dzy zamawirij<lcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania

postc;powania, w tym w przypadku wspOlncgo przeprowadzania post<;powania z

zamawiaj~cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europcjskicj (ktory z zamawiajqc)'ch

jest odpowicdzialny za przeprowadzenie post.;powania, czy i w jakim zakresie za
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przcprowadzenie PostlfPowania odpowiadaji:j. pozostali zama\\-iaji:j.cy, czy zamo\l ..'ienie

b~dzie udzielane przez kazdego z zamawiaji:j.cych indywidualnie, czy zamo\\'ienie zostanie

udzielone w imieniu ina rzecz pozostalych zamawiaj~cych):

1.4) KO:\IUNIKACJA:

Nico~raniczonr, peln}' i bezposredni dostlfP do dokumcnto\,,"' l. post'tpowania moina

uz)"skae pod adrcsem (URL)

Nic

\VW," ,zus. PII0- zusl zamowi cnia -pub 1icznc

Adres stron)" internctowcj, na ktorej zamiesl.czona blfdzie spcqfikacja istotnrch

warunkow zamowienia

Nil'

I>ostlfP do dokumentow l post'tPowania jest o~raniczon)" - wilfccj informacji mozna
I

uzyskae pod adresem

Nic

C)ferty lub wnioski 0 dopuszczcnie do udzialu w PostlfPowaniu nalezy prlcsylae:

F:lektronicznic

Nic

adres

I>opuszczone jest prlcslanie ofcrllub wniosk{",: 0 dOpuslclcnic do udzialu w

Posllfpowaniu w inn,Ysposob:

Nie

Inny sposob:

\Vymagane jcst przcslanie ofcrt lub wniosk6w Cl dopuszczcnie do udzialu w
I

PostlfPowaniu winny sposob:

Nic

Inny spos6b:
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Adres:

,
Komunikacja elektroniczna \\}.maga korzystania z narzt;dzi i ur.l~dzcn lub formatow

plikow, ktore nie Sl!ogolnie dostlfpne

Nie

Nieograniczony. pelny, bezposredni i bczplatny dostl;P do tych narz~dzi mozna uzyskac pod

adrescm: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowicniu przez zamawiajllccgo: Zakup kart sportO\vych dla okolo

300 pracownikow. Oddzialu i uprawnionych czlonkow rodzin

Numcr rcfcrencyjny: 430000/271/1/2018-ZAP

Przed wszcz\'ciem PostlfPowania 0 udzielcnie zamowicnia przeprowadzono dialog

tcchniczny

Nic

11.2) Rodzaj zamch,,-ienia: Uslugi

11.3) Informacja 0 moiliwosci skladania ofert cz,:sciow)'ch

Zamowienie podzielonc jest na cz~sci:

Nic

Dferty lub wnioski 0 dopuszczcnie do udzialu w Posllfpowaniu moina skladae w

odniesicniu do:

Zamawiajlfcy zastrLcga sobie prawo do udziclenia IlicZJlienast,;pujlfC)'ch cz,:sci lub grup

cz,;sci:

l\1aksymalna liczba cz,:sci zam6wicnia, na ktore moze zostae udzielonc zamo\'rienic

jcdncmu \\)'konawcy:

https://bzp. uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~d9a36aba_5bd5-452 7-... 20 \8-02-\3
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I
11.4) Krotki opis prlcdmiotu zamowienia (u:ielko.ft. zakres, rodzaj i ilm:t dostaw. usluJ{lub

robot budowlanych lub okrdlenie zapotrzebowania i u:.vmagwl) a w prz.ypadku partnersh\o'a

innowac)'jncgo - okrdlcnic zapotrlchowania na innowac)'jn)' produkt, uslug~ lub robot)'

budowlanc: 1. Przedmiotem zam6wieniajest swiadczcnie uslug z zakresu sportu i rekrcacji

dla okolo 300 os6b - praco",mik6w Oddzialu ZUS w Walbrzychu i czlonk6v,' ich rodzin

zapcwniaj'Jc: 1.1. dla okolo 75 os6b praco\\llik6w i cztonk6v,." rodziny pov.:yzej 15 roku zycia

nielimitowany dost~p do obiekt6w sportowo-rckreacyjnych - klub6\\' fitness, silo\\ni i

plywalni w calym kraju - w szczeg61nosci na tcrcnie miejscowosci: Walbrzych, Swidnica,

Dziertoni6w, Klodzko, Kamienna G6ra, Biclawa. Swiebodzice .Jelenia G6ra. Lubari..

Zgorzclcc. Przez nielimitowany dostt;p do obiekt6w sportO\vych rozumiec nalei:y dost<;p bez

okresloncgo dziennego i micsiycznego limitu \\'ejse w ramach karnetu do obicktu. 1.2. dla

okolo 10 os6b czlonk6w rodziny do 15 roku zycia nielimitowany dost<;p do obiekt6vl r

sportowo-rekrcacyjnych - klub6\v fitness, silowni i plyv.!alni w calym kraju - w szczcg61nosci

na terenie miejscov.'osci: Walbrzych, Sv.'idnica. Dzicrzoni6w, Klodzko, Kamienna Gora,

Bielawa, Swiebodzice, Jclenia G6ra, Luban. Zgorzelec. Przez nielimitO\\'any dostltP do

obiektow sportowych rozumicc nalezy dosttyp bez okresloncgo dzicnnego i micsityczncgo

limitu wejsc w ramach karnctu do obiektu. 1.3. dla okolo 195 os6b pracownik6w i czlonk6w

rodziny pov.yicj 15 roku zycia limitowany dost~p do obiekt6w sportowo.rekrcacyjnych -

klub6w fitness, silO\mi i plywalni w calym kraju - \'i szczeg61nosci na tcrenie miejscowosci:

Walbrzych. Swidnica, Dziertoni6w, Biclawa, Swicbodzice, Klodzko. Kamienna G6ra. Jelenia

Gora. Lubali, Zgorzelec. PrLez limitowany dost~p do obiektow sportowych rozumiee nale:!:y

maksymalnic osiem wejse w miesi,!cu. Czas tf\.'iania jednorazO\'lcgo pobytu w obiekcie (czas

korzystania z uslugi) nie moie bye kr6tszy nii: 60 minut. IA. dla okolo 20 os6b czlonk6w

rodziny do 15 roku tycia limitowany dOSllfP do obickt6w sportowo-rekreacyjnych - plywalni
!

w calym kraju - w szczeg61nosci na terenie miejscowosci: Walbrzych, Swidnica, Dzierzoni6w,

Bielawa. Swicbodzice, Klodzko, Kamicnna G6ra, Jelenia G6ra, Lubari., Zgorzelec. Przez

limitowany dostl;P do obiekt6w SPOftov.'ych fOzumiec nalety maksymalnie osiem wejse w

miesi'Jcu. Czas trwaniajednorazowego pbbytu w obiekcie (czas korzystania z uslugi) nie mote

bye kr6tszy nit 60 minuL

11.5) Gl6wn)' kod CI'V: 92000000-1

Dodatkowc kody Cry:

https://bzp. uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~d9a36aba-5bd5-452 7_... 2018-02-13
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Kod CPV

92620000-3

92610000-0

92600000-7

11.6) Calkowila warlosc lamowicnia Oeteli zamawiajqey podaje informaeje 0 warlo.\-ci

zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramouyeh [ub dynamicznego ~}'stemu zakupow - szacunkowa

ealkowita mabymatna warloS(: W c11}'mokresie obowiqzywania umowy ramowej tub

dynamicznego systemu zakup/m)

11.7) Cz)' przewiduje sift udzielenic z,mowicn, 0 ktorych mowa wart, 67 ust. I pkt 6 i 7

lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 us taw)' Pzp: Nie

Okrdlenic przcdmiotu, wiclkosci lub zakrcsu oraz warunkow na jakich zostan'l udzielone

zamov,'ienia, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZp:

11.8) Okrcs, w ktorym reaJizowane btdzic zamowienic lub okres, na ktory zostala zawarta

umow'a ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony d)'namiczny system :t:akup6w:

miesi'lcach: tub dniach:

lub

data rozpocztcia: tub zakonczenia: 2018.12-31

Okres \v miesi'lcach Okres w dniach Data rozpoczc;cia Data zakonczenia

2018-12-31

11.9) Informacjc dodatk(l\\:c:

SEKC.JA III: INfORMACJE 0 CIIARAKTERZE PRAWNYM,
,

EKONOMICZNYM, fINANSOWYM I TECHNICZNYM
I

https://bzp.uzp.gov. pllZP400PodgiadOpubi ikowanego.aspx?id=d9a36aba-5bd5-4527 -... 2018-02-13
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111.1) WARUNKIIJllZIAI.U W POSTE;I'OWANlU

II I. 1.1) Kompctcncje lub upra\'\'Dienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

za\\'odowej.o Hewynika to 7. odrt;hnych przcpisow

Okeeslcnie \\,'arunk6w: Zamawiaj't-cy nie \\yznacza szczeg61owcgo \varunku w tym zakrcsic

Informacjc dodatkO\ve

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ckonomiczna

Okee.slenie warunk6w: Zamawiaj~cy nie "'yznacza szczeg6lowego waeunku \v tyro zakrcsie

Informacje dodatkO\"re

111.1.3) Zdolnosc tcchniczna lub zawodowa

Okec.slenie warunk6w: Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg6lowego waeunku w tym zakrcsie

Zamawiaj't-cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofeecie lub \••..e wniosku 0

dopuszczenic do udzialu w post~powaniu imion i naz\visk osob \"rykonujqcych czynnosci

pezy realizacji zamowienia WTaZ z infoemacjq 0 kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych osob: Nic

Infonnacje dodatkowe:

111.2) PODSTA WY WYKLUCZENIA

111.2.1) PodstlH'Q! wykluczcnia okrcSlone wart. 2-1 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiaj~cy pncwiduje j,'ykluc1.cnic wykonawcy na podstawie art 2-1 ust. 5

ustaw)' Pzp Tak Zamawiajqcy pezetduje nast~puj'lce fakultaty\'.nc podsta\\.y \"'Ykluc~cnia:

Tak (podstawa wykluczenia okrdlona wart. 24 ust. 5 pkt 1 us13"')' Pzp) I

Tak (podsta",ra "')'kluczenia okce.slona w act. 24 ust. 5 pkt 8 ustaw)' Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCII PRZEZ WYKONA WCE; W CELU
I.

WSn;PNEGO POTWIERIlZENIA, ZE NIE POIlLEGA ON WYKLUCZENlU ORAZ

SPELNIA WARUNKI Uf)ZIAUJ W POSTF,POW ANlU OIlAZ SPEI.J\"IA KRYTERIA

SELEKC,J1

https:/lbzp.uzp.gov. pJiZP400PodgladOpublikowaoego.aspx?id=d9a36aba- 5bd5.4 527-... 2018-02-13
I
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Oswiadczenic 0 niepodJeganiu w)'kJuczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu \,'

post«;powaniu

Tak

Oswiadczenic 0 spelnianiu kl)'tcriow selekcji

Nie
I

IlIA) WYKAZ OSWIAIlCZEN LVB DOKVMEI'TOW , SKLAIJANYCII I'RZEZ

WYKOI'AWCIl W POSTIlPOWANJU NA WEZWAI'IE ZAMAWIA.JACEGO W
I. .

CELV POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCII MOWA WART. 25 UST.

I I'KT 3 IiSTAWY PZI':

W eelu potwierdzenia braku podstaw \\')'kluezenia Wykonawcy z udzialu w post~powaniu:

I. odpisu z wlaSciwego rejcstru lub z ccntralncj ewidencji i infonnacji 0 dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odr~bne przcpisy \\ymagaj<t wpisu do rejestru lub ewidcncji. 2.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzaj<}ce, i.e Wykonawca

nie zalega z opJacaniem podatkow. lub zaswiadczenie. i.e uzyskal przewidziane prawem

zwolnienic, odroczenic lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanic V,l calosci

wykonania decyzji wlasciwcgo organu - wystawione nic wczdniej nii. 3 micsi<}ce przcd

uplywem tenninu skladania ofert; 3,1 zas\\iadczenie wlasciwcj terenowej jednostki
i

organizacyjnej Zakladu Ubezpieczer Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego albo innego dokumentu pot\\'icrdzajqccgo, :ie Wykonawca nie zalcga z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, \\Iystawionego nie
I

\\lczdniej niz 3 miesiqce przcd uplywcm terminu skladania ofert, lub inncgo dokumentu

potwicrdzajqccgo, i.e Wykonawca z.awart porozumienie z \""laschvvm organem \v sprawicI •
splat tych nalcznosci wral z ewentualnymi odsetkami Jub grzywnami, w szczcg61nosci

uzyskal prl.ewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych

platnosci lub wstrzymanie w calosci l'Ykonania decyzji wlasciwego organu,

111.5)WYKAZ OSWIAIlCZEN LVHIlOKVMENT()W SKLAIlA:"IYCII PRZEZ

WYKOI'A WCIl W POSTF,I'OWAI'IV I'A WEZWAI'IE ZAMA WIA.JACEGO W
I. .

CELV I'OTWIERIlZENIA OKOLlCZI'OSCI, 0 KTORYCII ~IOWA WART. 25 UST.

1 PKT I USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARVNKOW UIlZIAUJ W

POSTF,POWANIV:

https:/lbzp. uzp.gov. pIlZP400P()dgladOpublikowanego.aspx?id~d9a36aba_ 5bd5.4527 -... 2018-02-13
I
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111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC.II:
• . I •

111.6)WYKAZ OSWIAIlCZEN LUB nOKUMEJ\TOW SKLAIlANYCII I'RZEZ

WYKONA WCF; W I'OSTF;POWANIU NA WEZWAI':IE ZA~IA WIAJACEGO W I
I • .

CELU I'OTWIERIlZENIA OKOLlCZI':OSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST.

I I'KT 2 USTAWY I'ZI'

111.7) II':NE 1l0KUMENTY NIE WYMIENIONE W pktll1.3) -111.6)

I. Formularz ofertowy wypelniony! 2. \V przypadku, gdy vvykona\',.'c~ reprczcntuje

pclnomocnik, do ofecty nalez)' zal,!czyc pelnomocnictwo, okrcSlajqcc zakres umoco\\'ania

pelnomocnika. Pelnomocnictwo \viono bye zlozone \\1 oryginalc lub w kopii potwierdzoncj

za zgodnosc Z oryginalcm przcz notariusza

SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.I) OI'IS

IV.I.1) Tryb udzielenia zamowicnia: Przetarg nieograniczony

IV.I.2) Zaman'iajllcy zllda ,,"'nicsienia wadium:

Tak

Informacja na lemat wadi urn

Wykonawca przyst~puj'lcy do niniejszcgo post<rpowania zobowi'lzany jest do wnicsienia

wadium - przcd uplywcm terminu skladania ofert: - w w)'sokosci 3 000,00 zl (sloVo11ie: trzy

tysi~cc zlotych) I

I
IV.I.3) Przcwiduje sit; udziclcnic "aliczek na poczct wykonania zamowienia:

Nic

Nalezy podae informacje na tcmat udzielania :t.aliczek:

I
IV.l"') \\t)'ma~a sit; zlozenia ofcrt n' postaci katalogow clcktroniczn)'ch lub dOhfczcnh. do

ofcrl katalogow e1cktronicznych:

Nic

Dopuszcza si~ zlozenie ofert w postaci katalogow elcktronicznych lub dol'lczcnia do ofert

katalogowelektronicznych:

Nie

Informacjc dodatkowe:

https:/lbzp.uzp.gov. pllZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id~d9a36aba_5bd5_4527 -... 2018-02-13
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1\'.1.5.) \Vymaga sir; zlo:i:cnia oferty l\'arianton'cj:

Nie

Dopuszcza silf ztozenic orert)' wariantowcj

I
ztozenie oferty wariantowej dopuszcza silt tylko z jednoczesnym zlozeniem ofect)'

I
zasadniczej:

Nic

1\'.1.6) PrLcwidp\:ana liczha wykonawcow. ktorzy wstanlf zaproszeni do udzialu w

Postf;powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurenC}jny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przcv,/idywana rninirnalna liczba v•.ykona\l.:cow

Maksymalna liczba Vv)'konawcow

Kryteria selckcji v,'}'konawcow:

I
1\'.1.7) Informacjc na tcmat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6n:

Umowa rarnowa ~dzie zawarta:

ezy prze\l.:iduje siC;ograniczenie liczby uczestnikov •.' urno, ••.)' rarnowej:

NpIe 'd' k 1 I' b I 'k' .rzeWI Zlana rna syrna na lCZ a uczestm o\v urnow)' rarnoweJ:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obcjrnujc ustanO\\'ienic fynarnicznego s)'stcmu 7..akupow:

Nie

Adres strony imcmetowej, na ktorej btyd" zamieszczone dodatkowe infonnacje dotycZ<lcC

dynamieznegn systemu zakupow: i

https://bzp. Uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx'?ld=d9a36aba- 5bd5-4527 _... 2018-02-13
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Infonnacjc dodatkowe:

W ramach umow)' rarnowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si~ zJozcnie ofert

w formie katalog6w e1ektroniczny~h:

Nie

Przcwiduje si~ pohranie ze zlozonych katalogow e1ektronicznych informacji potrzebnych do

sporZ<}dzeniaofert \\' ramach umo~ ramowej/dynamiczncgo systemu 7..akupow:

Nie

IV. loS) Aukcja clektroniczna
I

Pr.lcwidzianc jest przepro\\-adzcnie aukcji elektroniczncj (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje Z ogloszeniem) Nie
I

Nalezy podae adres strony intemctowcj, oa ktorej aukcja bl;dzie prov,,'adzona:
I

l\'alei:y n'skazac c1emcnt)', ktorych ,\:artosci b~d~ przcdmiotcm aukcji elektronicwcj:

Przcwiduje sil( ograniczenia co do pr:lcdstawion)'ch wartosci, w)'nikajlfcc Z opisu

pr.tcdmiotu zamowienia:

Nalczy podac, ktorc informacje zostanq udost~pnione \\')'konawcom w trakcie aukcji
,

elektronicznej orazjaki b~dzie tcrmin ich udost~pnicnia:,
Informacje dotycl4ce przcbiegu aukcji eJektroniczncj:

I
Jaki jest przcwidziany spos6b postltPowania w toku aukcji cJcktronicznej i jakie bi;dq warunki.

najakich wykonawcy b~d'J mogJi Jicytowac (minimalne wysokosci post,wien):

Infonnacje dotycl4cc \"'Ykorzystywancgo sprz~tu eJcktronicznego, rozwiq •.•.lln i specyfikacji

tcchnicznych w zakrcsie polqczcn:

Wymagania dotycz'Jce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji e1ektronic711cj:

Infonnacje 0 liczbie clapo\\' aukcji eIektronicznej i czasic ich tm'ania:

Czas lrwania:

ezy ",')'konawcy, ktorzy nic zlozyli n~\\')'ch PosUlpicn. zoslanq zakwalitikowani do

nast~pnego etapu: \

hllPS:/lhzp. uzp.gov. pI/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id~d9a36aba_ 5bd5-452 7-... 2018-02-13
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Warunki zamknit;eia aukcji elektronieznej:
I

IV.2) KRYTEIUA OCENY OFERTI

IV.2.1) Krytcria oceny ofcrt:

IV.2.2) Krytcria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

ilose dost~pnych obiektow 140,00

IV.2.3) Z:,stosowanic proccdury, 0 ktorej mowa \\' art. 2-taa ust. 1 ustaw)' Pzp (przctarg
I

nieograniczony)

Tak

IV.3) Nej!;ocjaeje Z ogloszenicm, dialog konkurenc)'jny, partncrstwo innowacyjnc
I

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji 'I,. oglos'l.cniem

Minimalne \\')'magania, ktorc musZ4 spelniac wszystkie ofeny:
I

Przcwidzianc jest zastrzetenie prawa dJ udzielcnia zamowienia na podstawie ofen wstl;pnych

bez przeprowadzcnia negocjacji

Przcwidziany jest podzial negocjaeji na etapy w eelu ograniczenia liczby ofen:

Nalczy podae infonnacje na tcmat ctapow ncgocjacji (w tym liczbt; ctapow):

Infonnacjc dodatkov.'e

IV.3.2) Informacje na temat dialo~u k11lnkUrCnCyjncgo

Opis potrzeb iwymagan zamawiaj'lccgol lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:

i
Informacja 0 wysokosei nagr6d dla \\'yk?nawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

,
przedstawili rozwhlZania stanowi'lce podstawt; do skladania ofen, jezcli 7..ama\viaj<}cy

przcwidujc nagrody:

Wst<;pnyharmonogram post<;powania:

https:/lbzp. uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~d9a36aha_5bd5-452 7-... 20 I8-02-13
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Podzial dialogu na etapy w celu ogranjczcnia liczby roz\\"i~zan:

Nalez)' podae informacje na tcmat etapow dialogu:
I

Informacje dodatko\\'e:

I. .IV.3.3) Informacje na temat partnersh\'a mnowac}'Jncgo
I

Element)' opisu przedmiotu zamowienia definiuj,!-ce minimalne wymagania, ktorym musZ<!

odpO\viadac wszystkie oferty: I

Podziai negoejacji na ctapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj~cych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriov,' oecny bfert wskazanych w specyfikacji istotnyeh warunk6w,
zamowienia:

Nic

Informacjc dodatkowe:

IVA) Licytacja elektronic1.na

Adres strony intcmetowej, na kt6rej b~dzie prowadzona licytacja elektroniezna:

Adres strony intemetowcj, na ktorcj jest dost~pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
I

e1cktronicznej:
,

Wymagania dotycz<lce rcjestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji e1ektronicznej, w tym

. h' d' . c I hwymagama tee mcznc UI'Z'l zen Jnlormrycznyc :

Spos6b posttrpowania w toku licytaeji clektronicznej, w tym okreslcnie minimalnych

wysokosci post'lpien: I
Informacje 0 liezbie ctapo\l,Ilicytacji e1cktronicznej i czasic ich tT\vania:

Czas t[V,rania: I

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowylh post~pic6. zostan~ zakwalifikowani do nastepncgo

etapu: I r
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Termin skladania \,;l1iosk6w 0 dopuszczenic do udzialu w Iicytacji elektroniczncj:
I

Data: godzina:
I

Tcrmin otwarcia Iicytacji e1cktronicznej:

Tennin i warunki zamkni~cia Iicytacji ~lcktroniCZnej:,

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostani} wprowadzone do tresci zawierancj umaw)' w,
sprawic zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umO\vy, alba \vzor umowy:

I
Wymagania dotyczllce zabezpieczenia halezytego wykonania umo\',")':

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIAI\'A U~IOWY
I

I
Pn:ewiduje si~ istotne zmiany postanowieit zawartej umowy W siosunku do tresci ofcrt)',

na podslawie ktorej dokonano w)'boru w)"kona\\'cy: Tak

Nalety wskazae zakres, charaktcr zmian oraz warunki vvprowadzenia zmian:
I

Zmiana postanowien zawartej umowy joze nasti}pic w drodze aneksu 7..3 zgodq obu Stron'

\\')'razonq na pismie pod rygorcm nic\,,"a2nosci takicj zmiany.
I

IV.6) INFORMAC.IE AD~lINISTRACY.JI\'E

IV.6.1) Sposob udosl~pniania informacji 0 charakler/.{' poufn)'m (jeteli JOlyczy):
I

. I
Srodki sluJ.~ee ochronie informacji 0 charaklcrlC poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w 0 dopus7.czcnie do udzialu w post~po\\'aniu:

Nic

Wskazac powod)':

Data: 2018-02-23, godzina: 10:00, I
Skrocenie terminu skladania wniosk6w, zc wzglydu na pilnq potrzebt; udzidenia zamo\vicnia

I
(przetarg nicograniczony, przctarg ograniczony, negocjacje z ogloszenicm):

i
I
I

J'rZ)'k lub j'rzyki. \v jakich mog,! bye sporl4dzane ofcrty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu

w postypowaniu

I
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> polski
I

1\'.6.3) Tcrmin z","illZania ()fcrt~: do: okres w dniach: 30 (od ostateczncgo terminu skladania

I
IV.6A) Prlcwiduje siC;uniewllznicnic postc;powania 0 udzielcnic zamowicnia, w

prlypadku nieprL}"Znania srodkow Joehodz~cych z budzctu Unii Europcjskiej oraz

nicpodlcgajllcych zwrotowi srodk6"," z pomoey udzieloncj przez panshu czlonkowskieI •
Europcjskicgo Porozumienia 0 \Volnym Handlu (EFTA), ktore mial)' bye przeznaczone

I
na sfinansow"anie calosci lub czc;sci zamowicnia:

IV.6.5) Prlcw"idujc si~ uniewaznieniel post'tpowania 0 udzielcnic zamowicnia. jeieli srodki
I

sluzllce sfinanso",'aniu zamowien nil badania naukowe lub prace rozwojowe, ktorc

zamawiajllcy zamierzal przeznacz:ye na sfinansowanic calosci lub ezltsci zamowienia. nil'

zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I .
ZALACZNIK I • INfORMACJE DOTYCZACE OfERT CZESCIOWYCB

I

htl ps:11hzI'. uzp. gov .I' liZ 1'400 Pod glad Opub Iiklwanego .aspx?i d =d9a3 6a ba. 5bd 5.4527 .... 2018.02.13


