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Ogloszenie nr 591849-1\'-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Zaklad Ubezpieczcn Spolcczn)'ch Oddzial w Walbr.t~'chu: "Rozbudowa sicci logiczno-

elektr)'czncf' w budynku Oddzialu ZUS w \\'albr.tychu prz~' ul. Kasztanowej 1.

OGLOSZF.NIF. 0 ZAMOWIF.NIU - Roboty budu" laoe

Zamieszczanic ogloszcnia: Zamieszczanic obowi'lzkowe

Ogloszenie dot~yczy: Zamowienia publiczncgo

Zamowicnic dotyczy projektu luh programu wspolfinansowancgo ze srodkaw Unii

Europcjskicj

Nie

Nazwa projeklu lub programu

o zamowienic mog~ ubicgac si~ wJI~cznic zaklady pracy chronionej oral. wykonawcy,

ktor~'ch dzialalnosc, lub dzialalnosc kh \'ryodn;hnionych organuacyjnie jcdnostck, ktare

bl;d~ realizowaly zamowicnie, obcjmujc spolccznll i zawodow~ integracj~ osob bttdllcych

czlonkami grup spolccznic marginalizowanycb

Nic

Nalezy podac minimaln)' procentQ\.vywskaznik 7.ntrudnienia osob nalei1}cych do jednej lub \-lii<;cej

katcgorii. 0 kt6rych mowa \••..art, 22 usl. 2 ustaw)' Pzp, nil' mniejszy nii. 30%. os6b zatrudnionych

przez 7.nklady pracy chronionej lub \.•.ykonawc6w alba ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMA WIAJACY

Posll;powanic przeprowadz3 l'cntralny zamaw'iaj"cy

Nic

POslttpowanie przeprowadza podmiot. kloremu zamawiajj;Jcy powier.tyllpowierl)'1i

prlcprowadzcnic post~powania

!\ie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id~69b 1ra58-102d-4 5eO-... 2019-09.02



Strona 2 z 17

Informaeje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj~ey pm'l'ierl.yllpowicr.lyli prowadzcnie

postl;pm.unia:

Postl;pm\-anie jest pl'7.cprowadzane wsp61nie przez zamawiajt}cych

Nie

Jczcli tak, nalez)' v.ymienic zamawiajqcych. ktorzy \',"sp61nieprzeprowadzajq posttypowanie

oraz podae adresy ich siedzib, krajowc numery ident)'fikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymi do kontaktow:

Postl;powanic jest prl.eprowadzanc ,,,.sp61nie z zamawiajl}C}'mi z innyeh parlsh\'

czlonkowskich Unii Europejskicj

Nie

\V pr.lypadku pneprowadzania Postl;powania wspolnie z zamawiajl}c}'mi z innych

pansh'r czlonkowskieh Unii Europejskiej - majllcc zastosowanie krajO\".c prawo

zamowien puhlieznych:

Informacje dodatkowc:

1.1) NAZWA I ADRES: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Walbrzychu. krajo\\y

numer identyfikacyjny 00001775600198. ul. Kasztanowa I • 58-390 Walbrzych. woj.

dolnosl<}skie, pailst\vo Polska, tel. 746497175, e-mail krz).sztof.marciniak@zus.pl. faks 74

6497112.

Adres stron)' intemetowej (URL): \','\\w.zus.pl

Adrcs profilu nabywcy:

Adrcs strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskac dost~p do narzt;dzi i urZ4dzen lub

fonnatow plikow, ktore nie s<}ogolnie doslt;pne

1. 2) RODZA.I ZA~IA WIA.I-\CEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSPOLNE UDZIELAI\"IE ZA~10WIEI\"IA (jeieli "olJ'C7J~:

Podzial obowi<}zkowmit;dzy 7.amawiaj'lcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania

postt;powania, w tym w przypadku wsp61nego przeprowad7.ania postlYPowaniaz

zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj,!cych

jest odpowiedzialny za prLeprowadzenie post~powania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie post~powania odpowiadaj<t pozostali zamawiaj<tcy, czy zamowienie

b~dzie udzie1ane przez kai:dego z zamawiaj'lcych indywidualnie, ezy zamo ••••..ienie zostanie

https:llbzp.uzp.gov. pIIZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=69b Ila58-1 02d-45cO-... 2019-09-02
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udzielone w imicniu i na rzccz pozostalych zamawiaj,!cych):

1.4) KO~IlJNIKACJA:

;\IieograniclOn)" peln)" i bezposrcllni cJost~p do dokumcntol't' z postl(powania mozna

uzyskac poll allresem (URL)

Nil'

AlIrcs strony internetowej. na kt6rej zamicszczona hl(dzie spccyfikacja istotnych

warunk6w zamowienia

Tak

\••'\V\ •••.zus.pl

l)oSll(p do dokumcnl{m: 1,postl(powania jest ograniclony - wil(cej inrormacji mozna

uzyskac pod adrcscm

Nil'

Oferty Iub wnioski 0 dOpuszclcnie do udzialu w PostlfPowaniu naleiy prnsylac:

F:lcktronicznie

Nil'

adrl's

I)opuszczonc jest przcslanie ofert lub wniosk6w 0 dOpuszclcnic do udlialu w

posll(pol't'aniu winny sposoh:

Nic

Inny spasob:

\Vymagane jest prLCslanic oferllub wniosk6w 0 lIopuszclcnie do udzialu w

postl(pO\\:aniu winny spos6h:

Nil'

Inny sposob:

paczta lub kuricr lub osobiscic

Adrcs:

ZUS \\' Walbrzychu. Wieloosobo\'.'e Stanowisko Zambwicn Publicznych, ul. Kasztanowa 1,

https ://bzp. uzp.gov.pl/ZI'400PodgladOpublikowanego.aspx'?id=69b 1fa5 8.1 02d.45cO.... 2019.09.02
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58-390 Walbrzych, pok. 201, osobiscie: w siedzibic Zamawiaj<tcego w Walbrzychu. ul.

KasztanO\\fa I, Sala Obslugi Klient6w - Informacja og61na - dziennik podawczy (parter),

Komunikacja clektroniczna \':ymaga korzystania z narz~dzi i urz~dzcr'i lub formato\,,"'

plikow, ktorc nie slf ogolnic dostltpnc

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposrcdni i bezplatny dostyp do tych narzl;dzi moma uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKC.JA II: PRZEDMIOT ZAi\10WIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowicniu przez zamawiaj:!ccgo: "Rozbudowa sicci logiczno-

e1ektryczncj" w budynku Oddzialu ZUS w Walhrzychu przy ul. Kasztano\vej 1.

l\'"umer rcfcrcncyjny: 430000/271 /8/2019-ZAP

Pr.lcd WSZC7.ltcicmpost~pO\\;ania 0 udziclcnic zamowicnia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Robot)' budow1ane

11.3) I"formacja 0 moi:Jiwosci skladania ofert czltsciowych

Zarn6wienic podziclonc jest na czcrsci:

Nie

()ferty luh wnioski 0 dopuszczenic do uuzialu w postltPowaniu moina skladae w

odniesicniu do:

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do udziclenia htcznic nastfpujlfC)'ch CZlfscilub grup

cz«sci:

l\laksymalna liczha C7.lfscizamowienia. lIa ktore mOle zostac udzielone zamonienic

jcdncmu wykonawcy:

https:/lbzp. uzp.gov. pliZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=69b I[a58-1 02d-45cO-... 2019-09-02
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11.4) Kn)tki opis przedmiotu zamo\\'ienia (lrielko.<i:,zakres, rodzaj i ilo"~cdosww, IISlUKlub

robot blldowlanych lub okrdlenie zapotrzehowania iuymagan) a \\' przypadku partnerstwa

innowacyjncgo - okrcSlcnic zapotruhowania na inno\\'acyjny produkt, usluglt' luh rohot)"

hudm\-Iane: l. Przedmiotem zam(nvieniajcst \\)"konanie robot budowlanych zwi<tzanych z

rozbudowq sieci logiczno-dektrycznej w budynku Oddziatu ZUS \'.."Walbrzychu przy uJ.

Kasztanowej 1. Szczegolowy zakrcs prac przcwidzianych do \\)'konania okrdlah: Projckt

Wykonawczy, Specyfikacja Techniezna \Vykonania i Odbioru Robot, Przedmiar robot.

Dokumentaeja, mozliv.:a b~dzic do uzyskania w wcrsji elektroniczncj, osobiscie w sicdzibic

Zamawiaj'lcego - Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w \Valbrzychu, ul. Kasztano\\"a 1.

58-390 Walbrzyeh. od poniedzialku do piqtku w godz. od 8:00 do 14:00. pok. 265. 2.

Zamawiaj<tcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz~scio\\)'ch w rozurnieniu art. 2 pkt 6

uPzp" Oferta winna dotyezyc rcalizaeji ealosci przcdmiotu zamowienia. Ww. dokumenty

zostan,! przekazanc Wykonawcy po zlozeniu Oswiadezenia 0 zachowaniu w tajemnicy

informacji stanowiqcych tajcmnic~ Zamawiaj'lcego stanO\\"i<tcegoZal<tcznik fiT 10 do SIWZ. 3.

Wykonawca zobowiqzany jest wykonac przedmiot zamow"ienia w oparciu 0: 3.1. Projckt

wykonawczy. Specyfikacj~ Technicznq Wykonania i Odbioru Rubot oraz Przcdmiar robot

slanowiqcy zal(Jcznik fiT I do SIWZ. 3.2, Obowi<}zujqccprzepis)' prawa budowlanego oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

11.5) Glown)" kod epv: 45311000-0
Doc..latkowe koc..l)"crv:
Kod CPV

45311100-1

45310000-3

45314300-4

11.6) C;,lkowita wartusc zamowicnia fjeteli Z£lf1UlWiajqeypodaje infimnaeje 0 warlo!J~ei

zamlhrienia):

Wartusc bez VAT:

\Valuta:

https://bzp.uzp.gov. pIlZP400I'odgladOpubliko\Vancgo.aspx?id~69b I fa58-102d-4 5eO.... 2019-09-02
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(w prz}padku wnow ramowych lub dynamicznego syslemu zakupow - szacunkowa

calkowila maksymalna warroH: w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynamicznego syslemu zakupdw)

11.7) CZ)' piLc\\idujc silt udliclenic zam6wicrl, fl kt6r)'ch mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

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

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub 7..akresuoraz warunkow na jakich zostan~ udzielone

zamo\'."ienia,o ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkl61ub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym rcalizowanc bltdzie zam6wicnie lub okrcs, na ktllr)' zostala zawarta

umowa ramowa lub ukrcs, na kt6ry lOstal ustanuwiony dynamiczny syslem zakup6w:

micsiqcach: tub dniach:

lub

dala rm:poczltcia: lub zakonczcnia: 2019-12-31

Okrcs w miesi~cach Okres w dniach Data rozpoczc;cia Data zakOliczenia

2019-12-31

11.9) Informacjc dodatkowc: Wykonawca moze zadeklaro\vac skroccnic tenninu rcalizacji

robot na zasadach wskazanych w Rozdziale XIII SIWZ. Okres lenninu reali7..acjiprzcdmiotu

umow)' podlcga ocenic.

SEKC.JA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, F1NANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WARVNKI VDZIAI.V W POSTF;I'OWAi\'1V

111.1.1) Kompelencje lub uprawnicnia do prowad7.cnia okrdloncj dzialalnosci

zawodowcj. 0 ilc wynika to 7. odrlthnych pr.lcpis6w

Okrdlenie \varunkow: Wykona\vca spelni len warunck jdli ""'Ykaze,ze posiada status

partnera uprawniaj'lcy do wyst<}pieniado producenta ofcrowancgo W ofcrcic systemu

okablowania slrukturalncgo 0 udzielcnic g\varancji systemowcj dla realizowanego zadnia.

Infonnacjc dodatkowe

111.1.2) Syluacja finansowa lub ckonomiczna

OkrcSlenie warunk6\v: Wykonawca spclni len warunek, jezeli \\)'kaze, ze posiada

https://bzp. uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id~69b Ifa58-1 02d-45cO-... 2019-09-02
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ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej \\' zakresie prowadzonej dzialalnosci

gospodarczej zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na jedno i wszystkic zdarzenia 0

wartosci nie mnicjszej nii: 500.000.00 zl.

Informacjc dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc Icchniczna lub zawodowa

Okre.slenic warunk6w: Wykonawca spelni warunek jczcli wykaze, i.e: 1. posiada niezb~dnq

wiedz~ i doswiadczenie. tzn.: W okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywcm terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okrcsie

wykonal nalezycie i prawidlowo ukonczyl co najmniej jednq robot~ budowlanq w zakrcsie

instalacji eleku)'"cznych oraz okablowania strukturalncgo, a wartosci nie mniejszej niz

300.000 zl brutto, 2. dysponuje osabami zdalnymi do wykonania I"..am6wienia,a w tym:

dysponuje osobami posiadajqcymi uprawnienia do pelnienia samodziclnych funkcji

tcchnicznych w budownictwic, posiadaj",cymi upra\\.nienia budawlane bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i ufliJdzcil elektrycznych i

c1ektroenergctycznych nalei.<)cychdo wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

Zamawiaj4cy w)'maga od \\)'konawc6v •.' wskazania \••..ofercic lub we wniasku 0

dopuszczenie do udzialu w post~po\vaniu imion i nazwisk os6b \•...ykonujqcych czynnosci

przy realizaeji zam6wienia ""'raz z informacjq 0 kwalifikacjach zawado\\)'ch lub

doswiadczeniu tyeh os6b: Tak

Informacje dodatkowe: \Vymagania dotycz.<lkicrownika budow)'.

11I.2) l'OIlSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy \\')"klucJ:cnia okrdlone wart. 24 ust. I uslawy Pzp

111.2.2) Zama,,,'iaj~cy prl.cwiduje wykluczenic wykooawcy oa podslawic arl. 24 usi. 5

uslawy Pzp Tak Zamawiajqcy przcwiduje nast~puj",ce fakultatywne podstawy wykluczcnia:

Tak (podstawa \\')"kluczcnia okrcSlona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustaw)' Pzp)

Tak (podstawa 'wykluezenia okrcslona wart. 24 ust. 5 pkt 8 usta\\)' Pzp)

hllps:llbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id=69b IfaS8-102d-4 SeO-... 2019.09.02
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11I.3) WYKAZ OSWIAIlCZEJ\" SKlAIlAt"YCIII'RZEZ WYKONAWCF; W CELU

WSTF;I't"EGO l'OTWIERDZEt"IA, ZE NIE I'OULEGA OK WYKLUCZENIU ORAZ

SI'ELKIA WARUNKI UDZIALU W 1'0Sn;POWANIU ORAZ SI'ELNIA KRYTEIHA

SELEKC.II

Oswiadczenic 0 niepodleganiu wykluczcniu orl1Zspelnil1niu warunkow uc.lzialu w

postttpowaniu

Tak

Oswil1dczenic 0 spclnianiu krytcri6w sclckcji

Nic

IlIA) WYKAZ OSWIADCZEJ\" LUll DOKUI\IENTOW ,SKLAUANYCIII'RZEZ

WYKOKA WCF; W I'OSTF;I'OWANIU NA WEZWANIE ZA:\IA WIA.lACEGO W

CELU I'OTWIERDZEKIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH 1\I0WA WART. 25 UST.

I PKT 3 USTA WY I'ZI':

I. Odpis z \vlasciwego rcjcstru lub z Centralncj Ewidcncji i Infonnacji 0 Dzialalnosci

Gospodarczej, jeteli odr~bne przcpisy wymagaj'l wpisu do rcjcstru lub e\l.ridencji, w celu

potwierdzcnia beaku podstaw wykluczcnia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I uPzp, 2.

Zaswiadczenie wlasci\\lcgo naczelnika urz~du skarbowego potwierdzaj,!ce, ze Wykonawca

nie zalcga z oplacaniem podatk6w, lub zaswiadczenie, ze uzyskal prze\l.ddziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na rat)' 7.aleglych platnosci lub wstrzymanic w calosci

\\lykonania decyzji wlaseiwego organu - wysta\\lione nie wczdniej nit 3 miesiqcc przcd

uplywem tenninu skladania ofert, \v eclu pot\\lierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawic art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, 3. Za:h\liadczenic wlasciwej terenowej jcdnostki

organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolccznyeh lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolcczncgo, albo innego dokumentu potwierd7.aj<}cego,ie Wykonawca nie zalcga z

oplacaniem skladek na ubczpieczenia spolecznc lub zdro\\'otne, \\ystawionego nie

wczdnicj nit 3 miesiqce przed uplywem tenninu skladania ofert, lub innego dokumentu

potwicrdzaj4cego, tc Wykonawca zawarl porozumienie z wlaschvym organem w sprawie

splat tych nalez.noSci wraz z cwcntualnymi odsctkami lub grL)'\\nami, w szczeg6lnosci

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczcnie lub rozlotcnic na raty zaleglych

platnosci lub wstrzymanie w calosci \.Iiykonania dceyzji \vlaSciwcgo organu, weelu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 upzp.

https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~69b Ifa58-1 02d-45cO-... 2019-09-02
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111.5)WYKAZ OSWIAOCZEr\' LUllllOKUMENTOW SKLAIlAIWCIII'RZEZ

WYKOI\"A WCF; W I'OSn;I'OWAI\"IU NA WEZWAI\"IE ZAMA WIAJACEGO W

CELU I'OTWIERIlZEI\"IA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCH ~IOWA WART. 25 UST.

1 I'KT I USTAWY I'ZI'

11I.5.1) W ZAKRESIE SPELNIAI\"IA WARUNKOW UIlZIALU W

I'OSTF;I'OW ANIU:

1. W celu pot\\'ierdzenia spelniania przez Wykonawc<; warunko\ ••..udzialu w post<;powaniu

dotyczqcych kompeteneji lub uprawnicIi do prO\•.•..adzcnia okre.slonej dzialalnosci

zawodowej: dokumcnt potwierdzaj~cy. zc Wykona\',:ea posiada status partnera

upra\.vniajqey do wyst'lpienia do producenta oferowanego W ofercie systemu okablowania

strukturalnego 0 udzielenie gwarancji systernowcj dla realizowancgo zadania. 2. VI," celu

potwierdzcnia spelniania przez Wykonawc<; warunkow udziafu w post'rpo\\'aniu

dotyczqcych sytuaeji ckonorniczncj lub linansowej: polis<;ubczpieczeniowq

odpowiedzialnosci eywilnej w zakresie prowadzoncj dzialalnosci gospodarczej zwi4zancj z

przcdrniotem zamowicnia na jedno i wszystkie zdarzcnia 0 wartosci nie mnicjszcj nit

500.000.00 zl, 3. W eelu potwierdzenia spclniania przez Wykona\vClf warunkow udzialu w

post<;po\••..aniu dotYCZlcych zdolnosci technieznych lub zawodowych: 1) Wykaz robot

budowlanych wykonanyeh nie wezdniej nit w okrcsie ostatnich pit;ciu lat przed uplywcrn

tcrminu skladania ofert, a jetcli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym

okresie, w zakresie niezbc;dnym do \,,:ykazania spelniania warunku zdolnosci technieznej lub

zawodowej okrdlonego w Roz. V. pkt 1.2.3.1. SIWZ, \\TaZz podaniem rodzaju, wartosei.

daty. miejsca wykonania i podmiotow, nu rzeez ktorl'ch robotl' zosta!y wl'konane, z

zal,!-czeniem dowodov.' okrcSlaj4cych ezy te robotl' budowlanc zostal)' ••••:ykonane nalezycie,

w szczegolnosci informacji 0 tym ezy roboty zostaly wykonane 1.godnie z przepisami Pra\',:a

budowlanego i prawidlowo ukoIiczone, \\'g wzoru stanowi'lcego 1.al.or 6 do SIWZ.

Dowodami 0 ktorych mowa powyzej S4: a) rcferencje, b) inne dokumenty wystawione przcz

podmiot. na rzccz kt()rego roboty budowlane byly ".;ykonywane, a jczcli z uzasadnionej

przyc1.yny 0 obicktywnym charakterze Wykonawea nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentow - inne dokumcnty. W takim przypadku Wykonawca musi wl'kazac

Zama\viaj~cemu, i.e nie byllnic jest w stanic ww. dokumentow uzyskac, wraz z podaniem

obicktywnej przyczyny. 2) Wyka1. osob skicrowanych przez Wykonawc<; do realizacji

l'..amowienia publicznego, na potwierdzenie spelnienia warunku okreslonego w Roz. V, pkt

https:/lbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.asl'x?id=69b 11.58-1 02d-45cO.... 2019.09-02



Strona 10z 17

1.2.3.2. SI\VZ. wraz z infonnacjami na temat kwalitikacji zawodo,",')'ch, uprawnicn, a taki:c

zakresu \••.ykonyv.'anych czynnosci oraz infonnacj'J 0 podstawic dysponowania tymi

osobami, wg wzoru stanowiqcego zal. nr 7 do SIWZ.

11I.5.2) W ZAKIlESIE KIlYTEIU()W SELEKC.J1:

11I.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUIIIlOKUMEl'"TOW SKLADAl'"YCIII'IlZEZ

WYKONA WCF; W I'OSTF;POWANJU :>IAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU rOTWIEIlDZE:>IIA OKOLICZ:>IOSCI, 0 KT()IlYCII MOWA W AIlT. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY I'ZI'

J1I.7) I:>INEDOKUMENTY NIE WYMIENIO:>lE W pkt 11I.3) - J1I.6)

I. Oferta \\Taz z zalqcznikami. 2. W przypadku gdy Wykonawcc; reprezentuje pelnomocnik,

do oferty nalei:)' zal,!:czyepelnomocnictwo okrcslaj<)ce 1.8kresumocowania pelnomocnika.

Pelnomocnictwo po\o\'innobye zlozone w fonnic oryginalu lub kopii poswiadczoncj 1.8

zgodnosc z oryginalem notarialnie (lub przez mocodawcc;). 3. OS\l,:iadczenie 0

przynalez.nosci lub braku przynaletnosci do tcj samcj grupy kapitalowej, zloi:one w tenninie

3 dni od daty 1.8mieszczenia na stronie intemetowej infonnacji z ot\varcia ofert.

SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.I) OI'IS

IV.1.1) TI')'b udziclenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.I.2) Zamawiajllcy .i~da wniesienia ,\o'adium:

Tak

Infonnacja na temat wadium

\Vykonawca pr.lysb;puj<)cydo ninicjszcgo postc;powania zobowiqzany jest do wniesienia

wadium - przcd uplywem terminu skladania ofert: w wysokosci 7 000,00 zl (slownic:

siedem tysic;cy zlotych).

IV.I.3) Przewiduje silt udzielenie zaliczek na poczet w)'konania zamowienia:

Nie

Nalei.y podae informacje na temat udzie1ania zaliczek:

IV.I.4) \Vymaga sill lIoicnia oferl W poslaci katalo~ow elektroniczn)'ch lub dol~czenia do

ofcrt katalogow c1cktroniczn)'ch:
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l':ic

Dopuszcza si~ zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dot'lczenia do ofert

katalogow clektronicznych:

Nic

Informacje dodatkowc:

IV.1.5.) 'Vymaga sit; zlozenia ofcrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si~ zlozenic ofert)' \\'ariantowej

Nie

Ziozenie oferty warianto\' .."cjdopuszcza si~ tylko zjednoczesnyrn zlozcniem oferty

zasadniczej:

Nic

IV.1.6) Prll~widywana liczba ,,')'kona,,-cow. ktorz)" zostanll zaproszeni do udzialu w

postt;powaniu

(przetarg ograniczony. negocjacje Z ogloszeniem. dialog konkurencyjny, partnerstu"o

innowac}jne)

Liczba wykonaweo\' .."

Prze\l.:idywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba \\)'konawcow

Krytcria sclekeji "ykonawcow:

IV.1.7) Informacje na tcmat lImow)" rlIDlo,,'ej lub d)"namiczncgo systcmu zakupo\-\':

Umowa rarno\ •...a bt;dzic zawarta:

ezy przcwiduje si~ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowcj:

Przewidziana O1aksymalna liczba uczestnik()w uo1o\\-)' ramowcj:

lnfonnacjc dodatkO\••..c:
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Zarnowienie obejrnuje ustanowienie dynarnicznego systernu zakupow:

Nie

Adres strony inlernctowej, na ktorej b(fd'l zarnieszczone dodatkowe inforrnacje dotycz'lce

dynarniczncgo systernu zakupow:

Infonnacje dodatkowe:

W rarnach urnO\vy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza silt zlozenie ofert

\\' formie katalogow e1ektronicznych:

Nie

Przewidujc silt pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych infonnacji potrzebnych do

sporZ<Jdzeniaofert w ramach umo\\)' ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

Nie

IV. loS) Aukcja clcktroniczna

Przewidziane jest pr/eprowadz'enie aukcji elektronic:t.ncj (przetarg nieograniczony.

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalei:y podae adres strony intemctowej, na ktorej aukcja bltdzie prowadzona:

Nalei:y ","skazac elemenf)", ktorych wartosci bl[dl:JprL.edmiotem aukcji elektronicznej:

Przcwiduje sif ograniczcnia co do przedsta\\'ion)'ch wartosci, wynikaj'lce z opisu

prledmiotu znmowienia:

Nalezy podac, ktore infonnacjc zostan<}udost~pnione wykonawcom \v trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki b~dzie tennin ich udost~pnienia:

Infonnacjc dotycz<}ceprzebicgu aukcji elektronicznej:

Jaki jest prze\\'idziany sposob postetpowania w toku aukcji elektronicznej i jakic bC;dq\varunki,

na jakich \\ykonawcy bitd'l mogli licytowac (minimalnc wysokoki post'lpicn):

Infonnacje dotycZ<Jce")'korzyslywanego sprzcrtu elektroniczncgo, rozwi'lzan i spccyfikacji

technicznych w zakrcsie pol'Jczcn:

Wymagania dotyc2"~cercjeslracji i identyfikacji \\ykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje 0 liczbie elapow aukcji elektronicznej i czasie ich tf\\iania:
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CZ3S trwania:

ezy wykonawcy. kt6rzy nie zlozyli nowych post'Jpien. zostan~ zakwalilikowani do

nast~pncgo ctapu:

Warunki zamkni~cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCE:'iY OFERT

IV.2.1) Krylcria oceny oferl:

IV.2.2) Krylcria

Krytcria Znaczenic

cena 60.00

termin rcalizacji 20.00

okres g\varancji 20,00

IV.2.3) Zaslosowanie proccdury, 0 klorej mowa \\' arl. 24aa usl. 1 usla,\'~' Jl/P (przctarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) ~c~(Jcjacje z o~loslenicm, dialu~ konkurcncyjny. parlnershm inno\\'ac)'jnc

IV.3.1) Informacje na temat ne~ocjacji I ogloszeniem

YIinimalnc wymagania. klore mlls/'4 spelniae wszystkie orert)':

Przewidzianc jest zaslrzezcnie prawa do lldzielenia zamowicnia na podstawic Orert wst~pnych

bez przcpro\','adzenia negocjacji

Przewidziany jest podziaf negocjacji na etapy \v celu ograniczenia liczby ofcrt

NaJezy podae informacjc na temat ctarow ncgocjacji (\'..' tym liczb~ elap6w):

Informacjc dodatkowe

IV.3.2) Informacje 113 lemat dialogu konkurcncyjnego

Opis potrzeb i \-"ymagaiJzamawiaj'Jcego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja 0 \-vysokosci nagrod dla v.'ykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili roZ\vi')zania stanowiqce podstaw~ do skladania ofen, jezeli zamawiajqc)'

przewidujc nagrody:

Wstifpny harmonogram posti;powania:

Podzial dialogu na ctapy \v celu ograniezenia Iiczby rozwiqzan:

Nalezy podae informacjc na temat etapow dialogu:

Infonnacje dodatkov.ie:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujijce mini maine "ymagania, ktorym muszq

odpowiadac wszystkic oferty:

Podzial negoejaeji na ctapy w celu ograniczcniu liczby ofen podlegajqcych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w spceyfikacji istotnych warunko\\'

zamowienia:

Inforrnacjc dodatkowe:

IVA) Licytacja e1ektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej b.;dzie prowadzona licytacja e1ektroniczna:

Adres strony intemctowej, na ktorej jest dosti;pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

clektronicznej:

Wymagania dotycz.<lcerejcstracji i identytikacji \\)'konawcow w licytacji e1ektronicznej, v,,' tym

wymagania tcchniczne ur74dzeil infonnatycznych:

Sposob Posti;powania w toku licytacji clcktroniczncj, w tym okrdlcnie rninirnalnych

\\)'sokosci postqpien:

Informacje 0 liczbie etapOw lieytacji elektronieznej i czasie ich trwania:
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ezas trv.:ania:

\Vykonawcy. ktorzy nie zlozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nast~pnego

etapu:

Tennin skladania \\'niosk6w 0 dopuszczcnie do udzialu w licytacji elcktronicznej:

Data: godzina:

Tennin otwarcia licytacji e1cktronicZllcj:

Tcnnin iwarunki za01kni9cia licytacji e1ektronicznej:

Istotne dla stron postanowicnia, ktore zostan<)wprowadzone do trcSci zawicranej umowy w

sprawic zamo\\'icnia publicznego, albo ogolne warunki umo",}, albo wzor umowy:

WY01agania dotycZ4ce zabczpieczcnia nalctytego wykonania u01O\\I)':

Infonnacje dadatkowe:

IV.5) ZMIANA U~IOWY

l)rLC\,'t'idujcsi~ istotnc zmiany postanowicn zawartcj umowy w stosunku do trdci ofcrty,

na podstan'ic klorcj dokonano wyboru \\:ykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

I. Wszclkie zmiany umow)' nic Olog'l naruszac postanowien art. 144 upzp. 2. Z zastrzczenicOl

\\}jqtk6w przewidzianych UOlaw,! zmiany tresci Umm.vy dokonywanc ~d~ za zgodq obu

Stroll aneksem do Umawy w ronnie pisemnej pod rygorcOl nicwaznosci, 3. Zmiana

postanowieiJ. niniejszcj Umo\\} \v stosunku do tresci Oferty Wykonawcy. na podstawie ktorej

dokonano wyhoru Wykonawcy jest mozlhva w przypadkach opisanych w ust. 4, z

zastrzezenicm. it zmiany te nie \\}'kraczajq P07..aokrcSlenie prl:cdmiotu zamowienia zawarte w

SIWZ oraz StrollY Umo\\)' \\yrazity zgod9 na wprowadzenic zmian. Wyst'lpicnie

ktorejkolwiek z okolicznosci wskat.anych w ninicjszym paragrafic nie stanowi zobowiq7.ania

Stron do wprowadzenia zmianl'. 4. Niezalcznic od treSci innych zapis6w Umo\\-)'_zrniana

postanowien UOlo\\-)' \v stosunku do trcsci Ofcrty \Vykonawcy jest motliwa w przypadku

wyst'lpicnia ktorcgokolwiek z nasl<;puj'lcych przypadk6w: 1) zmiana terminu realizacji

przcdmiotu umO\\-)' spowodowana: a) sil'} w)'zsZ4 uniemozliwiajqq \vykonanie przcdmiotu

umow)' zgodnic z U01ow'l_b) nicmozliwYOli wczcSniej do przewidzenia brakami w
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Dokumcntacji, c) przerwaniem prae przez wtasciwe organ)' administracji rZ4dowej i

samorZ4dowej albo jako wykonanie prawomocnego orzcczcnia s~du, za co nie moma

przypisac winy Wykonawcy. d) koniecznosci<} wykonania cZ'rsci robOt inn<}technologi<} nit.

zalozona w Dokumcntacji, 2) \,;)'sl'lpicnie innych okolicznosci niezalcZnych od woli Stron,

kt6rych nie mama brIo przewidziec, a w \\)'niku ktorych spclnienie swiadczcnia w terminie

okreslonym w umowie Oka7-3lo si~ niemozliwc lub maeznic utrudnione,

IV.6) INFOI01AC./E AJ)~IINlSTRACY.JNE

IV.6.1) Sposob udost~pniania inforrnacji 0 charaktcrle pouform (jeteli dotyczy):

Srodki sluz~cc ochronic informacji 0 charaktcr.le pouform

IV.6.2) Tcrmin skladania cCerllub wniosk(m; 0 dopuszcl.cnie do udzialu w postt;pm'mniu:

Data: 2019-09-18, godzina: 10:00.

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzglcydu na piln(J potrzebit urlzielenia zamowicnia

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

Wskazac pO\•...orly:

J~zyk lub jt;zyki, w jakich mog~ bye sporz'ldzane ofert)' lub wnioski 0 dopuszczenic do urlzialu

w post~powaniu

> polski

IV.6.3) Tcrmin zwillzania ofcrt~: do: okrcs w dniach: 30 (od ostatccznego tenninu skladania

ofert)

IV.6.4) PrLc\\'idujc sill unicwainienie postt;powania 0 udziclenie zami)wienia, w

pr.lypadku nicprzyznania srodkt'm: pochodz",cych Z budietu Unii Europcjskicj oraz

niepodlegajllcych zwrotowi srodko\\' z pomoey ulhielonej prLCz panstwa czlonkowskic

Europcjskicgo Jlorozumicnia 0 Woln)"m Handlu (EFTA), ktorc mialy bye przeznaczonc

na sfinansnwanie calosci lub czt;sci :r.amowienia: Nic

IV.6.S) PrLc\\'idujc sit; uniewainicnie postt;pm\:ania 0 udziclenie zamowienia, jei:cli srodki

slut",ce sfinansowaniu zamo\\ien na badania naukowc lub prace rozwojowe. ktorc

zamawiaj'lC)' zamicrlal przcznacz)'c na sfinansowanie calosci lub czt;sci zamo\\'icnia. nie
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zoslal)' mu przyznanc Nie

IV.6.6) Informacjc dodalkowc:

ZALt\CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZF;SCIOWYCII
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