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Ogloszen!c or 516895-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zaklad Uhezpicczeri Spolecznych Oddzial w 'Valhrz~.chu: Remont pomieslczeri sanitarnych.

archiwum lakladowe~o oraz malowanie pokoi goscinnych i SOK w budynku Inspektoratu

ZUS "..Lubaniu przy ul. Lokietka 13

OGtOSZENIE 0 ZAMI)WIEr;W - Roboty hudo"lan.

Zamieszczanic oglosLcnia: Zamicszczanic ohowi<}zkowc

Ogloszenic dot)'czy: Zam6wicnia publiclflcgo

Zamo"ienie dotycz)' projektu lub programu wsp61finansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej

Nic

Naz,,'a projektu luh programu
,

o zamo"ienie mO~ll ubiegac sif; wylllczric 7.aklady pracy chronionej oraz wykonawcy.

ktof)'ch dzialalnosc, lub dzialalnosc ieh wyodnrbnionych organizacyjnic jednostck, ktorc

blfcJ:, realizowaly zarnowicnic, obcjrnujr spolccznll i zawodow~ intcgrllcjf; osoh hf;dltc~'ch

ezlonkami grup spolccznie marginalizowanyeh

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskai,nik :t.atrudnienia osob nalc7-4cych do jcdnej lub wi<;ccj

kategorii. 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 2 usta\vy PI.P, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych

przcz zaklady pracy ehronionej lub \••..ykonaweo\' •..albo ieh jednostki (\'i %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostlfPowanic przeprowacJza centraln)' zamawiajllcy

Nic

PostffPowanic prLepro,,-adza podmiol, ktorcmu zamawiajllcy powicrLyl/powicrL~'1i

przeprowadzenie PostlfPowania

Nie
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, " I .. , II ' I' d'InformaCjc na temat podmlOtu ktoremu zamanujl!c)' powlcny POWICI...,."I prowa zcmc,

post~powania:
I

Posl'tPowanie jest przeprowadzanc wspolnic przez zamawiaj:tc~'ch

Nic

I '.Jezeli tak. nalet)' ••••) ..rnienic zamawiajqcych. kt6rzy \vsp61nie przcprowadza)'l postc;powamc

oraz podae adees)' ich sicdzib, krajowe DUme!)' identyfikacyjnc oraz osoby do kontaktow weaz

z danymi do kontaktow:

Podmiot

me

PostlfPowanic jest prlcprowadzane ,~'sp6Inic z zaman"iaj'lqmi l innych panstw

czlonkcl\\'-skich Unii Europejskicj

Nie

\" pr..l)'padku przepro,\.'adzania PostlfPowania ,':spolnie z zamawiaj'lcymi z inn)'ch
I

pansh,- czlonkon'skich Unii Europcjskiej - majqce zastosowanic krajowc prawo

zamowicn publiczn)'ch: I

I
I. 1) NAZ\VA I ADRES: Zaktad Ubezpieczen Spofecznych Oddziat w Walbrzychu. krajowy

numer idcntyfikacyjny 000017756001 fS, ul. Kasztanowa 1 ,5S-390 Walbrzych, woj,

dolnosl'lskie, panstwo Polska, tel. 74 6497175, e-mail krzysztof.marciniak@zus.pl.faks74

6497112,

Adrcs strony internctowej (URL): \Vww.zus.pl
I

Adres profi1u nab)'wc)":

Adres stron)' internetowcj pod ktorym mozna uzyskac dost<;pdo narzlfdzi i ur;r4dzen lub

C ' I'k' k" " I, Ilonnatow p 1 'ow, tore me sq ogo me uost<;pne v.'\\w,zus.p

I. 2) ROnZAJ ZAMAWIAJ-,\CEGO: Podmiot prawa publicmego
, I ,

1,3) WSPOLI'iE UDZIELA;';IE ZA'IOWIE;';IA (jeteli do(l'czy):

Podzial obowi'lzkow mi<;dzyzamawiaj'lcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
I

posttypowania, w tym w przypadku i\'SPOlncgo przeprowadzania postlfpowania z

zamawiaj'lcymi z innyeh panstw ezlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqeyeh

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie posttypowania. ezy i w jakim zakresie za
I .
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przeprowadzenie posttrpowania odpowiadaj'l pozostali zama\viaj,lCY,czy zarno\~...ienie

btrdzie udzielane przez kaidego z znmawiaj'lcych indywidualnie, czy zamowienic zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj'lcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicl.Ony, pclny i bezposredni dost~p do dokumentow z post~powania mOlna

ul)'skac pod adresem (UR.L)

Nie

,
Adrcs strony interneto\,,"'cj, na ktorej z~lmieszc:tOna bt;dzie spec)'fikacja istotn)'ch

warunkow zamonienia

!\ie

wv.'W.zus.pllo-zus/zamowicnia-publiczne

J)ost~p do dokumentow z post'tpowania jest ograniczony - wi~cej informaeji mozua

uz~'skac pod adresem

Nic

I

Dferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postt;powaniu nalelY przes)'lac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszc7.one jes. przcslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszc7.enie do udzialu w

post'tPowaniu winny sposob:

Nie

Inn)' spos6b:

\Vym ••gane jest przcslanic ofert luh wnioskow 0 dopuszczcnic do udzialu w

postt;p(l\\:aniu winny sposoh:

Nie

Inny spos6b:

https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx'!id~08e62bOf- fd5f-44 52-... 2018-02 -13
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Adres:

Komunikacja clcktroniczna \\:ymaga korzystania z narzt;dzi iurz~d7en lub formatow
Ipliko\\', ktorc nie s~ ogolnie dostt;pnc

Nic

Nieograniczony, peiny, bezposredni i bezpfatny dost<rpdo tych narzc;dzi moma uzyskac pod
I

adrcscm: (URL)

I

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Naz\\'a nadana zamowieniu przcz zamawiaj'l:ccgo: Remont pomicszczeil sanitarnych,
I

archiv..'Umzakladoy.'ego oraz malowanie pokoi goscinnych i SDK w budynku Inspektoratu
I

ZUS w Lubaniu przy ul. Lokietka 13 I
Numer referenn'j'nv: 430000127112/2018-ZAP• . I
PrLcd \\:slczt;ciem pos't;powania 0 udziclenic zamowicnia pncprowadzono dialog

tcchniczny

Nic

11.2) I~odlaj zamo\\'ienia: Roboty budowlane
I

11.3) Informacja 0 mo);liwosci skladania ofcr' cz~sciO\\'\'ch
I •

Zamcn,vienic podzielone jest na cz<rsci:

Nie

Ofert)' lub wnioski 0 dopuszcl.cnie do udzialu w post~powaniu mo:ina skladae w

odnicsicniu do: I

Zamawiaj'l:cy zastrLcga sohic prawo :1.10 udziclcnia ''l:cznic nastfPujl1c)'ch czftsci lub grup

C7:ftsci:

I
l\laksymalna liczba clftsci zamowicnia. na ktorc moic wsfac udziclonc zamowicnic

I
jcdncmu wykonawcy:

I
https:/lbzp. uzp,gnv. pl/ZP400PodgladOpoblikowancgo,aspx?id~08c62bOf_ fd5f-4452-,.. 2018-02-13
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HA) Krotki opis prlct1miotu zamowienia (wie/ko<~c,zakres, rodzaj i i/o,~cJostaw, us/ug /ub

robot blldow/anych /ub okre.aenie zapotrzebowania i wymagan.) a w prlypadku partncrsh\-'a

innon'ac~'jnego - okrdlcnic zapotnebowania na innO\\'aC)'jn)' produkt, uslug~ lub rohot)'
I

budowlane: Przedmiotcm zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwiqzanych z

rcmontcm pomieszczen sanitarnych, archiv.'um zakladowego oraz malO\••..anic pokoi goscinnych

i SOK w budynku Inspcktoratu ZUS w Lubaniu przy ul.lokietka 13.

11.5) GI6wny kod Cry: 45111300-1

l)odalkowc kody Cry:

Kod CPV

45410000-4

45410000-4

45420000-7

45430000-0

45310000-3

45330000-9

11.6) Calkowita wartosc 7-amowicnia (jeteli zamawiajqcy podaje injormacje 0 l••.'arlo.\~ci

zam(ni'ienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku llmow ramowych lub dynamiczneKo .\yslemu zakupow - szacunkowa

calkowita maksymalna warrosc w cu/ym okresie ohowiqzywania umfmy ramowej /uh

dynamicznego syslemu zakupow)

11.7) ezy prJ:cwidujc siC; udziclcnie zamowicn, 0 ktol"):ch mowa wart. 67 ust. I pkt 6 i 7

Jub w art. 13~ ust. 6 pkt 3 ustaw)' Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, \••..iclkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan'J udziclonc

https:!/bzp.uzp.gov. pIlZP400PodgiadOpubi ikowancgu.aspx?id=08e62bOlC fd5IC4452-... 2018-02-13
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zamowienia. 0 ktorych mO\'ia \••..art. 67 ust. I pkt 61ub wart. 134 ust. 6 pkt 3 usta"",}'Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizo\\'ane J'tdzie zamo\\'ienie lub okres, na ktof)' zostala la\tarta

umo\\:a ramowa luh okrcs, na ktof'): lostal ustanowiony d}'namiczny system zakupow:

miesi'lcach: tub dniach:

tub

data rozpoclt;cia: tub zakonczcnia:

Okres w miesi'lcach Okres \-Ii dniach Data rozpocz'tcia Data zakonczenia,
,

119

11.9) (nformacjc dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMAC./F: 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

11I.1) WAIWNKI UUZIALU W POSTt;POWAIiIU,

111.1.1) Kompetencje luh uprawnicnia do prowadzenia okrdJonej dzialalnosci

zawodowej,o ill' wynika to z odnrbnych pnepisow

Okrdlcnie warunk6w: Zamawiaj'lc)' nie wyznacza szczeg61owego v,:arunku \v tym zakrcsic.

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub c~onomiclna

OkrcSlenie warunkow: Wykonawca spelni len "",'amnek.jezeli \\')'kaze, i.e posiada

ubczpieczenie od odpowicdzialnosci cywilnej w zakrcsic prowadzoncj dzialalnosci,

gospodarczej zwi'lzancj z przedmiolem zamowienia na jedno i wszystkie zdarzcnia 0

\vartosci nie mniejszej nii. 100.000 zt,

Infonnacje dodatkowc

111.1.3) Zdolnosc techniczna luh l3""odowa

Okrdlenie \varunkow: Wykonawca spelni warnnek jeicli wykaze, ze: l,posiada niezbydn<j.

\viedzl; i doswiadczenie, tm,: w okresie ostatnich pic;ciu lat przed uptywem tenninu

skladania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie

wykonal nalei.ycie iprawidtowo ukpnczyl co najrnniej jedn'l robot't budowlan'l obcjmuj'Jc'J

swym zakresem lqcznie \\lykonanie robot budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji

elcktrycznych 0 wartosci nie mniejszej niz 100,000 zl brutto, 2. dysponuje osobami
. I

zdolnyml do wykonania zamowienia, a w tym: dysponuje osobami posiadaj'lcymi
I

https://bzp. uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~08c62bOIC 1"d51"-4452-... 201 R-02-13
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I

uprav.l1ienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

posiadaj~cymi uprav.l1ienia budO\vlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej, nalez<}cych do wlasciwej izby samorz,!du 7.a\vodowego.

Zamawiaj'lcy wymaga od \vykonawc()\",. wskazania w ofcrcic lub we wniosku 0

dopuszczenie do udzialu \""post<tpo-waniu imion i nazwisk os6b wykonuj'}cych czynnosci

przy realizacji zamowicnia wraz z informacj<} 0 kwalifikacjach zawodO\vych lub,

doswiadczeniu tych osob: Tak

Informacje dodatkowe:

11I.2) l'OIlSTAWY WYKLVCZEr;IA

111.2.1) Podstaw)' '''J'kluclcnia okrdlone w' art. 2 .• ust. 1 ustaw)' Pzp

111.2.2) Zamawiaj'lcy pncwidujc,wykluczcnic wykonawcy na podstawie art. 2 .• ust 5
I

uslaw)' Pzp Tak Zamawiaj<}cy przewiduje nast<tpujqce fakultatywne podstav.)' wykluczcnia:

Tak (podstawa wykluczcnia okreSlona wart. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 8 ustaw)' Pzp)

111.3)WYKAZ OSWIADCZEN SKl.AIlANYCII I'RZEZ WYKONAWCI) W CELV

WSTl)rNEGO 1'0TWIERIlZENIA, ZE NJE rOIlLEGA 0:'1' WYKLVCZENIV ORAZ

SI'EL:'I'IA WARUNKI VDZIALV W rOSn;I'OWANIV ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKC.JI I

Oswiadczcnic 0 niepodlcganiu wykluczcniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w,

Postllpowa n iu

Tak

OswiadcLenic 0 spelnianiu kf),tcriow sclckcji

l'\ie

iliA) WYKAZ OSWIAIlCZEN I.lJIlllOKUMENT6w • SKLAIlA:'I'YCII I'RZEZ

WYKONA WCI) W rOSTl)l'OWANIV NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W

https:/!bzp. uzp.gov. pl/ZP400rodgladOpublikowanego.aspx?id=08e62bOf_ laS 1'-4452-... 2018-02-13
I
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CELU POTWIERIlZENIA OKOLlCZl'iOSCI, 0 KTORYCII MOWA WART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY I'ZP:

W celu potwierdzcnia braku podstaw \\)'kluczenia Wykonawey z udzialu w post<;powaniu:

l. Odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidcncji i Informacji 0 Dzialalnosci

Gospodarczej,jezeli odr<;bneprzepisy wymagaj'l wpisu do rejestru lub ewidencji, 2.

zaswiadczcnie wlasciwego naczelnika urzydu skarbowego potwierdzaj'lce, ze Wykonawca
I

nie zalcga z oplacaniem podatkow, lub zaSwiadczenie, ie uzyskal przewidzianc prawcm
I

zwolnienie, odroczenie lub rozlozcnic na raty zalcglych platnosci lub wstrzymanie w calosci

\\)'konania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nii 3 miesiqce prze1d

uplywem terminu skladania ofert. 3: Zaswiadczenie wlasciwej terenov.:ej jednostki

organi711cyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolccznych lub Kasy Rolniczego Ubczpieczenia

Spolecznego, albo innego dokumcntu potwierdzajqcego, ze Wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wczcsniej nii. 3 miesiqcc przed up!Y.'\lemterminu skladania ofert, lub innego dokumentu,
potwierdzajqcego, ze Wl'kona\\/ca zawar! porozumienie z wlasci\\)'m organem w sprawie

splat tvch nalemosci wraz z cwcntu~lnvmi odsctkami lub grzvwnami, w szczcg61nosci• I • • I

uzl'skal przcwidzianc prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na ratl' zaleglych

platnosci lub wstrzymanie \\1 calosci \\:ykonania decyzji wla.sciwego organu

111.5)WYKAZ OSWIAIlCZEN LUll 1l0KU~lEIH6w SKLAIlANYCIl PRZEZ

WYKONA WCr, W poSn;POWANIU NA WEZWANIE ZA~lA WIAJACEGO W

CELU POTWIERIlZENIA OKOLlCZI"OSCI, 0 KT6RYCII ~IOWA WART. 25 UST.
i

1 PKT lUST AWY I'ZI'

11I.5.1) W ZAKHESIE SPEI.NIAl'iIA WAHUNKOW UIlZIAI.U W

POSTF;PO\VANIU:
,

I. Wl'kaz robot budowlanych wykoranych nie wczcSnicj nil w okresie ostatnich pi~ciu lat

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszl'

- w tym okresie, w zakresic niezbltdnym do wykazania spelniania warunku zdolnosci

tcchnicznej lub zawodowej \\-Tal.z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca \vykonania

i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonanc, Z I'llf"czeniem dowodow

okreslajqcych czl' te roboty budowlane zostafy \''''ykonane nalezycie. w szczegolnosci

infor~acji 0 tym,CZYroboty zostalYI\~'Yko~anezgodnie z przcpisami Prawa budo,wla~.cgo i

prawldlowo ukonczonc. 2. Wykaz osob sktcrowanl'ch przez Wykonawclt do reahzaCjt

I

https:/lbzp. uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:08e62bOf. fd5f-4452-... 2018-02-13
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zamcm:ienia publicznego, na potwierdzenie spdnicnia warunku. wraz z infonnacjami na

temat kwalifikacji za\vodO\vych. uprawnien, a takZe zakresu wykonywanych czynnosci oraz

informacj'10 podstawie dysponowania tymi osobami

111.5.2)W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC.II:,
• • I •

11I.6) WYKAZ OSWIAIlCZEN LUB DOKU;\IENTOW SKLAIlAi'iYCIII'RZEZ
,

WYKO:"A WCr, W I'OSn;POWANIU NA WEZWANIE ZA;\IA WIAJACEGO W

CELU I'OTWIERIlZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCII MOWA WART. 25 UST.

I I'KT 2 USTAWY I'ZI'

111.7) INNE 1l0KUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)-11I.6),

I. Oferta wraz z zal'lcznikami. 2. Pelnomocnictwo do podpisania ofeny. Oswiadczcnic 0

przynaleznosci lub braku przynale7.nosci do tej samej grupy kapitafowej, ztotonc \v tcrminic

3 dni od daty zamieszczenia na stronic intcmetO\vcj infonnacji Z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: I'ROCEOURA

IV.I) OPIS

IV. 1.1) Tryb udLicicnia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy iqda wnicsicnia ,,'allium:

Tak

Informacja na temat wadium

\Vykonawca przyst~puj",cy do niniejszego post~po\' •.'ania zobowi¥.any jest do wnicsicnia

wadium • przed upfywem terminu skladania ofen: - w wysokosci 3 000,00 zf (slo\lmie: trzy

tysi~ce ztotych).

IV. 1.3) Pnewidujc si~ udzielenic zalicLck na poczct w)'konania zamowicnia:

Nie

Nalety podae informacjc oa temat udzielania zaliczek:

IV.IA) \Vymaga sit; z107:cniaofcrt w postad katalogow elcktronicznych lub dol:.tczcnia do

ofert katalogon' clektroniczm'ch:

Nic

Dopuszcza si~ zlozenie ofen w postaci katalog6w elektronicznych lub dol<}czeniado ofen

katalogoVv'c1cktronicznych:

https:llbzp.uzp.gov. pl/Z P400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08e62bOf- fd5f-4452-... 2018-02-13
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) \\',-maga sit; zlozenia oferly wariantowcj:

Nie

Dopuszcza si~ zJozcnie oferty wariantowej

Nie I
Zloienic ofcrty wariantowcj dopuszcza si~ tylko z jcdnoezcsnym zlozcnicm oferty

7..3sadniezej:

Nie

IV.1.6) PrLcwidywana liczba wykonawcow, ktor.l)'lOstaulf zaproszcni do udl.ialu w

posIIfPO\\'aniu

(przetarg ogranic;:ony, negocjaeje ;:ogloszeniem, dia/of{ konkurencyjny, partnerstwo

innOWllC}jne)

Liezha .•.•..),konaweow I
Przc\\'idywana minimalna liczba \\'ykonaweow

Maksymalna liezba \,,:ykonaweo\v

Kryteria selekeji \'.)'konawc()\\;:

IV.1.7) Informacje na lemal umow)' ramowej luh dynamicznego syslemu zakupow:

Umo\l,:a ramowa bi;dzie zawarta:

ezy przc\I.'iduje si~ ograniczcnic liczby uczcslnik6w umowy ramowej:

Nic

Przewidziana maksymalna liczba uezestnik6w umo\\-)' ramowej:

Informacjc dodatkowe:

Zamowienic obcjmuje ustanowicnic dynamiczncgo systcmu zakupow:

Nie

Adrcs strony internetowej. na ktorej btydqzamieszczonc dodatkowe infonnaeje dotyczqcc
I

https://bzp.uzp.gov. pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id~08e62bOf-fd5 f-4452-... 2018-02-13
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dynamiczncgo systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umo\ ••)' ramowcj/dynamiczncgo systemu zakupow dopuszcza sit<:zlozenie ofert
,

w formie katalogow elektronicznych:

Nie

PrLewiduje sit; pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzcbnych do

sporU}dzcnia ofect w ramach umo\V)' ramowcj/dynamiczncgo systemu zakupow:

Nie

IV.1.8) Aukcja e1ektroniczna

Przewidziane jest przeprcm'adzenie aukcji c1cktronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje Z ogloszeniem) Nie,
,

Nalczy podae adrcs strony intcmctowej, na kt6rej aukcja blYdzic prowadzona:
,

I'\'alezy \,,"'skazac elementy. ktorych wartosci b~dl! przedmiotem aukeji elektronicznej:

I)rzewidujc sift ograniezcnia co do prLedstawionych wartosei, \\}nikaj<tcc 'Z opisu

pr1.cdmiotu zamowienia:

N"alezy podac, kt6re inforrnacje zostan'} udost<;pnione ")'konawcom w trakcie aukcji

e1ektroniczncj orazjaki bt;dzie termin ich udost(j'pnicnia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji c1cktroniczncj:

Jaki jest przcwidziany sposob post(j'powania w toku aukcji elektroniczncj i jakie b~d'l warunki,

najakich \••)'konawcy b~d4 mogli licytowae (mini maine "ysokosci postq.pien):

Infonnacje dotycz'lce wykorJ.:)'stywanego sprztrtu elektronicznego, rozwi'lzan i spccyfikacji

technicznych \v zakresie pol'}czen:

Wymagania dotycU}ce rejestracji i identyfikacji \.,:ykonawcow w aukcji e1cktronicmej:

lnformacje 0 liczbie etarow aukcji e1ektroniczncj i czasie ich trn'ania:

Czas trwania:
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ezy \\ykona\vcy, ktorzy nie zlozyli 'nO\vych post<.}pien,zostan'J zakwalifikowani do

nastc;pnego etapu:

Warunki zamknittcia aukcji e1ektronicznej:

IV,2) KRYTERIA OCEI'iY OFERT

IV.2.1) Kry'eria oceny ofcr':

IV.2.2) Kl"),teria

Kryteria lnaczenie

cena 60,00

tennin realizacji 30,00

okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zas'osowanie procedury, 0 k'orej mon"a wart. 24aa ust. 1 usta,,"y Pzp (przctarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Ncgocjacjc Z ogloszcniem, dialog konkurcncyjny, parlncrsh\:o innowacyjnc

IV.3.1) Informacje na lemal ncgocjacji Z ogloszeniem

Minimalnc \\<ymagania. ktore muszq spclniac wszystkie oferty:

Przc\'.:idziane jest zastrzczcnic prawa do udzielenia zamo\vienia na podstawie ofert wstc;pnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na ctapy w eelu ograniczenia liczby ofcrt:

Nalezy podac informacje na lemat clapo,v negocjacji (w tym liczbtt elapow);

Infomlacjc dodalkowe

IV.3.2) Informacje na lern"t dialogu konkurencyjnego

Opis potrLeb i \\')"magail.zamawiaj~cego lub infonnacja 0 sposobic uzyskania tego opisu;

Infonnacja 0 wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorLy podczas dialogu konkurencyjncgo

przedstawili rozwiq7.ania stanowiqce podstawi; do skladania ofert,jetc1i zamawiaj~cy
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przc\"ridujc nagrody:

Wst~pny harmonogram posh;powania:

Podzial dialogu na clapy w celu ograniczenia liczby roz\,,.'i~zan:

Nalczy podae informacje na temat clapow dialogu:

Informacjc dodatkowe:

IV.3.3) Inforrnacje na lemat partncrstl,,"a innowacyjncgo

Element)' opisu przedmiotu zam()\'.:ienia deliniujqce minimalne wymagania, ktoryrn muszq

odpowiadac wszystkic aferty:

Podzial negocjacji na clapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegaj<}cych ncgocjacjom

poprzez zastosowanie kryteri6w oceny orert wskazanych w specyiikacji istotnych \""arunk6w

zamo\ •...icnia:

Nic

Infonnacje dodatkowe:

IV.4) Lic)'tacja ciektronicW3

Adrcs stron)' internetowcj, na ktorej blfdzie pro\vadzona licytacja e1ektroniczna:

Adres strony internctowej, na ktorej jest dost~pny opis prLedmiotu zamowicnia w licytacji

elektronicznej:

\Vymagania dotycz'lce rejestracji i idcntytikacji wykonawcow ,I,'licytacji elektronicznej. w tym

wymagania technicznc urL4dzen informatycznych:

Sposob post~powania w toku licytacji e1ektronicznej, \\' tym okrdlenie minimalnych

""l'sokosci post'lpien:

Informacjc 0 liczbie etapow licytacji clcktroniczncj i czasie ich trwania:

Czas trn'ania:
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Wykonawcy, kt6rzy nic zlozyli nowych post'lpien, zostanq zakwalifiko ••vani do nastypncgo

ctapu:

Tcrmin skladania wniosk6v ..' 0 dopuszczcnie do udzialu w licytacji clcktronicznej:

Data: godzina:

Tcrmin ot •••...arcia licytacji clcktronicznej:

Termin i warunki zamkni<;cia licytacji clektronicznej:

Istotnc dla stron postanowienia, ktorc zostan'l wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprm •...ie zamowienia publicznego, albo logolne \l,Iarunki umo,,"y, albo \\'Zor umo ••••'}':
I

Wymagania dotyczqcc zabczpieczenia nalczytcgo wykonania ummvy:

Informacjc dodatkov.:e:

IV.S) Zl\lIAI\"A Ul\lOWY

Pncwidujc sift istotne zmiany postanowicn za,,..'arlej omowy w stosunku do Iresci oferty,

na podstawic ktorej dokonano W~'lloJuwykonawq: Tak

~alei:y wskazae zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany i uzupclnienia Umo •••..'y "'lymagaj<t pod rygorem niewainosci formy piscmnej

IY.6) II\"FORJ\lACJE ADl\lINISTRACY JNE

1\'.6.1) Sposoh udosl'tpniania informaeji 0 eharaklcrLe poufnlm (jeteli do(y"z)~:

Srlldki slu:lqee oehronie informacji 0 charaktcrl:c poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lull \\;niosk6w 0 dOpuslczcnic do udzialu w Postfpuwaniu:

Data: 2018-03-02. godzina: 10:00.

Skrocenie terminu skladania wnioskinv, ze wzglt:du oa pilnq potrzeb~ udzielcnia 7.amowicnia

(przctarg nieograniczooy, przetarg ograniczony, negocjacjc Z ogloszcniem):

Nie

Wskazae powody:

J<;zyk lub jlYzyki, w jakich mog'} bye sporZ<!dzanc ofeny tub wnioski 0 dopuszczcnie do udzialu
I .
I
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w Post9powaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwil.Jzania ofcrtl.J: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tenninu skladania

ofert)

IV.6.4) Przcwidujc sit; unie\".'aznicnic posC'Ipowania 0 udziclcnic zamowienia, w

pr.l)'padku nicprl.yznania srodkow pochouzl,Jcych z buui:ctu Unii Eurnpcjskicj oraz

nicpodlegajl.Jc)'ch zwrotowi srodkow1z pamoe)' udziclonej prLcz panstwa czlonkfl\\:skie
r

Europcjskiego Porozumicnia 0 \Volnym Handlu (EFTA), ktorc mial)' hye przeznaczone
I

na sfinansowanie calosci lub cZ'Isci zamow'ienia: Nie

IV.6.5) Prl-cwiduje si'i' unicwa:i:nicnic post'tpfl\'mnia 0 udzieJenic zamowicnia, jczcli srodki

sluZllCCsfinansowaniu zamowicn na hadania naukowc luh pra4:c roZ\'wjowc, ktorc

zamawiajlJc)' zamier/.ul pne:tml(';l~'C na sfinansowanie ealosci lub cl~sdzam6n'ienia, nie

zostat.y mu przp:nane Nie

1\'.6.6) Jnfurmaeje dodatko\",'c:

ZAIACZNIK I • INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZF;SCIOWYCII
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