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Ogloszenie nr 609052-N-2019 z dnia2019-10-14 r.

Dom Pomocy Spolecznej im. M. Rataja w Kocku: Budowa indywidualnej kotlowni gazowej z

wewngtrzn4 instalacjqgazuw budynku zachodnim C w zespole Palacowo-Parkorvym w

Kocku

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszcza n i e o glo sz enia z Zamre szczanie o b o wi 4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zamowienia publicmego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoS6, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktt6re bgdq

realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale11cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%o, os6b zatrudnionych

przezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est prz eprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie

JeZelitak,naleZy wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W pruypadku przeprowadzania postgpowania wspr6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Spolecznej im. M. Rataja w Kocku, krajowy numer

identyfikacyjny 10995030000000, ul. ul. Tadeusza KoSciuszki I ,21-150 Kock, woj. lubelskie,

pafstwo Polska, tel. 818 591 189, e-mail dpskock@poczta.onet.pl, faks 818 591 125.

Adres strony internetowej (URL) : www. dpskock.naszbip.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moimauzyskad dostgp do narzgdzi i urz4dzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Administracj a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA Ae\eli dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zarnawiajEcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania z

zamawiajqcymiz innych pafrstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzanawiaj4cych

jest odpowiedzialny zaptzeptowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie

udzielane przez ka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone

w imieniu t na rzecz pozostalych zamawiaj 4cych) :

nie dotyczy
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r.4) KOMUNTKACJA:

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

pod adresem (URL)

Tak

wwwdpskock.naszbip.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.dpskock.naszbip.pl

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

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

. Oferta musi byd przygotowanaw jgzyku polskim, pisemnie napapierze, pismem czytelnym

przy uiryciu noSnika pisma nieulegaj4cego usunigciu bez pozostawienia Slad6w. Wszelkie

wymagane dokumenty zal1czone do oferty sporzEdzone w jgzykach obcych s4 skladane wraz

ztlumaczeniem na jgzyk polski. ZamawiajEcy nie doprtszczazlohenia oferty w postaci
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elektronicznej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzeri lub format6w

plikr6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi mozna uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Budowa indywidualnej kotlowni

gazowej zwevrnEtrzn4 instalacjq gaztr w budynku zachodnim C w zespole Palacowo-Parkowym

w Kocku

Numer referencyjny:

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zamowienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krrftki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalwes, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest,,Budowa indywidualnej kottrowni gazowej z

wewngtrzn4 instalacj4 gazuw budynku zachodnim C zespolu Palacowo- Parkowego w Kocku,,:

l) Szczeg6lowy zakres rob6t budowlany ch oraz rob6t instalacyjnych skladaj4cych sig na

przedmiot zam6wienia okreslony zostalw Projekcie Budowlano- Wykonawcrym,przedmiarue

robotoraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) -

zaN4czniknr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia i obejmuje: a) budowg

indywidualnej kotlowni gazowej kondensacyjnej, kt6re obslugiwad bgd4 w zakresie c.o. i c.w.u.

budynek zachodni, oraz garahowy Zespolu Palacowo - Parkowego w Kocku. Kotlownia

zlokalizowanabgdzie w wydzielonym pomieszczeniuna poddaszu budynku; b) budowg

wewngtrznych instalacji gazu dla kotlowni na odcinku od projektowanej szafki gazowej na

elewacji kMdego z budynk6w (dla budynku oficyny zachodniej wymiana istniej4cej szafki

gazowej na projektowanq); c) wymiang istniej4cych drzwi na poddaszu budynku oficyny

zachodniej na drzwi stalowe o wym. 100/200 cm, klasa EI30; 2)Wlw zakres rob6t naleiry

wykonai zgodnie zzapisami Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) oraz

zalqcznikami do SIWZ, w szczegolnoSci z dokumentacj4 projektowE, SpecyfikacjE Techniczn4

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanychorazprzedmiarem rob6t. 3) Prace towarryszqce oraz

roboty tymczasowe nie objgte dokumentacj4 projektowqi przedmrarem rob6t a konieczne do

uwzglgdnienia: a) zgloszenie i odbi6r kotlowni gazowej do Urzgdu Dozoru Technicznego; b) w

ruzie zaistnienia takiej potrzeby uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnieri wraz zewentualnymi

oplatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy (zv,rylEczeniem oplaty narzecz

UDT); c) organizacjai zabezpieczenie placu budowy; d) zagospodarowanie we wlasnym

zakresie material6w z demontahu- ewentualne przychody ztego tytulu Wykonawca winien

skalkulowa6 w cenie ofertowej; e) uporz4dkowanie terenu po budowie orazwszelkie inne prace

nie objgte w SIWZ, a konieczne do wykonaniaze wzglgdu na sztukg budowlan4.4)Przedmiary

robot zalqczone do SIWZ maj4 jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiqzany jest do

dokladnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacj4 projektowq. Z uwagi na to, ze umowa na

roboty bgdzie umow4 ryczaNtowq w przypadku wyst4pienia w trakcie prowadzenia rob6t

wiEkszej iloSci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bgdzie moglo byl uznane za
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roboty dodatkowe zZqdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze

rob6t lub we wzorze tabeli element6w rozliczeniovvych rob6t koniecznych do wykonania

wynikaj4cych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania

na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowad w przedmiarze i

wzorze tabeli element6w rozliczeniowych iloSci rob6t do wielkoSci wedlug wlasnych obliczeri na

podstawie projektu.

II.5) Gl6wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45331110-0

45300000-0

45331110¨ 0

45332000… 3

45331100-7

45311200-2

45453000-7

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (jeZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

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

malcsymalna wartoit w calym olvesie obowiqzyvania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

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

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

Okreslenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

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

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia: 2019-12-16

Okres w miesi4cach Okres w dniach Data rozpoczEcia Data zakohczenia

2019-12-16

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FTNANSOWYM I TECHNICZNYM

ru. 1) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANTU

m.f.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: l) Zamawiaj4cy uzna warunek za spelniony w przypadku kiedy

Wykonawcav"yktze,Ze w okresie ostatnich 5 latach przed uplywem terminu skladania ofert,

a jeheli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal w spos6b

naleiryty oruzzgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl: - co najmniej 2

roboty polegaj4ce na budowie lub kompleksowej przebudowie (remoncie) kotlowni gazowych

o wartoSci min. 100 000,00 (slownie: sto tysiEcy) zlotychkaldazrob6t i potwierdzi

referencjami 2e nalezycie zostaly ukoflczone .2) Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawc6w

dysponowania osob4 kt6ra zapewni kierowanie budow4, tj. osob4 posiadajEc4 uprawnienia

budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie instalacji gazov'rych, wodoci4gowych i

kanalizacyjnych. Zamawiajqcy wymaga by imig i nazwisko w/w osoby zostalo przez

Wykonawcg wskazane w ofercie. Uwaga: Zamawiajqcy dopuszcza potwierdzenie spelnienia
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w/w warunku zar6wno przez wykazanie dysponowania jedn4 osobg posiadajQcg uprawnienia

w obydw6ch specjalnoSciach, jak i przez dwie osoby lqcznie posiadaj4ce wszystkie

wymagane uprawnienia.3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawc6w dysponowania osobami

zdolnymi do wykonywania zam6wienia, jeheli Wykonawcav,rykaae sig dysponowaniem

minimum 1 osob4, kt6ra zostanie wyznaczouaprzez Wykonawcg na kierownika budowy

uprawionego do prac przy zabytkach.

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

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

zam6wieniawraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Tak

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy pzp

lll.2.2) Zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt I ustawy pzp)

III.3)WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCtt W CELU

WSTηPNEGO POTWIERDZENIA,2E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

06wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunk6w udzialu w

postOpowaniu

Tak

06wiadczenie o spelnianiu hげ teri6w selektti

Nie

IⅡ.4)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,SKLADANYCH PRZEZ
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wyKoNAwc4 w posr4PowANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZPI

l) OSwiadczeniao niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu - zal4cznik 2a i zal. 2b. 2) Odpis z wlaSciwego rej estru lub z Centralnej

Ewidencji i InformacjioDzialalnoSci Gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust.5 pkt I ustawy Pzp.3) Wykaz rob6t budowlanych potwierdzaj4cych spelnienie

warunku udzialu w postgpowaniu o kt6rym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3, wrazz

podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rueczkt6rych

roboty te zostaly wykonane,4) Dowody potwierdzajqce,2e roboty budowlane o kt6rych

mowa w ilw wykazie zostaly wykonane nalefrcie, w szczeg6lnoSci informacje o Vm czy

roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone,

przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencj ebqdL inne dokumenty wystawione przez

podmiot, narzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a jeheli z uzasadnionej

przycryny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty; 5) W celu potwierdzenia,2e oferowane dostawy, uslugi lub

roboty budowlane spelniaj4 wymagania okreSlone w SIWZ Wykonawcazobowiqzany jest

zalqczyc kartg produktu oferowanego kotla gazowego potwierdzaj4cq, i2 jego funkcjonalnoSd

i parametry s4 zgodne zrymaganiamiZamawiaj4cego okre6lonymi w Rozdziale 3 SIWZ

oraz STWiORB. 6) Pelnomocnictwo fiezeli dotyczy). 2. UV/AGA: Zamawiq4cy nie stosuje w

przypadku skladania dokument6w o kt6rych mowa w Rozdziale 6 SIWZ przepis6w art.24aa

ustawy Pzp dot. tzw. procedury odwr6conej. Tym samym wszystkie w/w dokumenty s4

wymaganymi zalqcznikami do oferty. W przypadku ich braku wezwaniu podlegajq jedynie

Wykonawcy kt6rych oferty maj4 szansg zosta6 uznanymi zanajkorrystniejsze (w przypadku

pozostatych ofert, brak przedmiotolvych dokument6w skutkuje odpowiednio odrzuceniem

oferty i/lub wykluczeniem Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do uzupelnienia). 3. W

przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, warunki o

kt6rych mowa w pkt. 6.1.3 niniejszej SIWZ zostanqspelnione jezeli Wykonawcy bgd4 je spel-

niat,l1cznie. 4. Poleganie na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreSlonych w art. 22 aUstav'ry Pzp. 1) WykonawcamoZe w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do

konkretnego zam6wienia, lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub
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zawodowych innych podmiot6、
～Ъ niezale2nie od charaktcru prawncgO laczlcyCh go z nim

stosunk6w prawnych.2)Wykonawca,kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacJi innych

podmiot6w9 musi udo¨ wodni6 zamawi巧 lcCmu,2e realizuJlc zam6wicnie,bOdzie dysponowal

niczb9dnymi zaso― bamitych podmiot6L w szcZCg61noSci przcdstawiaaC Zobowiγ anie tych

podmiot6w do oddania mu do dyspozyli niCZb9dnych zasob6w na potrzcby realizatti

zam6wicnia.3)ZamaWiaaCy ocenia,czy udostOpniane wykonawcy przez illlle podmioty

zdolnogci tcch― niczne lub zawodowe pozwaltta na wykazanic przez wykonawcO Spelniania

warunk6w udzialu w post9pOWaniu oraz bada,czy nie zachodzl wobec tcgo podmiotu

podstawy、ャ「ykluczenia,o kt6rych inowa w art.24 ust.l pkt 13-22 ustawy oraz art.24 ust.5

pkt 2 i 4.4)W odniesicniu do warunk6w dotyczaCyCh Wyksztalcenia,kwaliflkatti

zawodowych lub doSwiadczenia,wykonawcy inoga polegac na zd01noSciach innych

podmiot6Lje`li podmioty tc zrealiz可 l uSlugi,do rcaliz領 がkt6rych tc zd01noSci sa

wymagane.5)Jc2cli Zd01noScitcchniczne lub zawodowe podmiotu― na kt6rcgo zasObach

polcga wyko― nawca― nic potwicrdztta Spclnienia przcz wykonawc9 warunk6w udzialu w

pOSt9powa― niu lub zachodzl wobec tych podmiot6w podstawy wykluczcnia,zamawittaCy

21da,aby wykonawca w tcrminic okreSlonym przez zamawi巧 lcCgO:a)zastttil ten podmiot

iFlnym podmiotem lub podmiotamilub b)zoboWiQZal si9 do osobistego wykonania

odpowiednil cz9SCi Zam6wicnia,jc2cli wyka2c zdolnoScitcchniczllc lub zawodowe lub

sytua19■ nanSOWl lub ekonomiczl11.

IⅡ.5)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,o KTORYCH MOWA W ART。 25 US■ lPKTl

USTAWY PZP

IⅡ .5。1)W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

IⅡ。5。2)W ZAKttSIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IⅡ.6)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,o KT6RYCH MOWA W ART.25 US■ lPKT2

USTAWY PZP

III.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIEN10NE W pkt ⅡI.3)‐ ⅡI.6)
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SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPrS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj1cy i,4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiqzany wnieSd wadium w wysokoSci: 4500,00 Pl-N(slownie cztery

tysiqce pig6set zlotych). 2. Wadium mohe by6 wniesione w jednej lub kilku nastgpuj4cych

formach: l) pieni4dzu; (wadium wnoszone w pieni4dzu nale2y wplaci6 przelewem na

nastgpuj4cy rachunek bankowy Zamawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, nr

rachunku 47 8721 0008 0000 1632 2000 0030 Bank Sp6ldzielczy w Kocku, ul. Jana Pawla

11135,21-150 Kock z podaniem w tytule przelewu,,Wadium -Znak sprawy: DPS|27lll20l9"

-Zaleca sig dol4czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzajEcego dokonanie

przelewu. 2) porEczeniach bankovvych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-

kredytowej , ztym 2e porEczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porEczeniach udzielanychprzez

podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (tj. Dz. U. 22018 r. poz. ll0 ze

zm.) 3.Zaskuteczne wniesienie wadium w pieniEdzu, zamawiajqcy uzna wadium, kt6re

znajdzie sig na rachunku bankowym zamawialqcego przed uplywem terminu skladania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancja musi by6 gwarancj4 nieodwolaln4, bezwarunkow4 i platn4 na pierwsze pisemne

Zqdanie zamawiajEcego, sporzqdzon4zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami i powinna

zawierac nastgpujqce elementy: 1) nazwg daj4cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta

gwarancji (zamawiajEcego), gwaranta (banku lub instytucjiubezpieczeniowej udzielaj4cych

gwarancji) orazwskazanie ich siedzib,2) kwotg gwarancji, 3) termin wa2no6ci gwarancji w

formule: ,,od dnia ....... -do dnia .........", 4) zobowiqzarie gwaranta do zaplacenia kwoty

gwarancji na pierwsze Zqdame zamawiajqcego w sytuacjach okreSlonych w art. 46 ust. 4a

oraz ust. 5 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych. 5. W przypadku

wnoszenia wadium w formie innej niz pienig2na, zamawiajqcy wymaga oryginatu dokumentu

wadialnego (gwarancji lub porgczenia). 6. Wadium musi zabezpieczac ofertg przez caly okres
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zwiqzania ofelt4, poczqwszy od dnia, w kt6rym uptywa termin skladania ofert.7.

Zamawiajqcy zwracawadium wszystkim wykonawcom niezwtrocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaZnieniu postgpowania, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6rego oferta

zosta\a wybranajako najkorzystniejsza, zzastrzeZeniem przypadku okreslonego w art. 46 ust.

4a ustawy. 8. Zamawiaj1cy mwaca wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostalawybrana jako

najkorzystniejszanieztxrlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicmego. 9.

Zamawiaj1cy zwracaniezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertg

ptzed uptywem terminu skladania ofert. 10. Zamawiajqcy aqdaponowtego wniesienia

wadium przez wykonawcg, kt6remu zwr6cono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, je1eli

w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zosta\awybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym przezzamawiajqcego. 1 l. Zarnawiajqcy

zatrzymt$e wadium wraz z odsetkami, jeZeli wykonawca w odpowiedzi nawezwanie, o

kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i3austawy, zprryczynle?qcychpo jego stronie, nie zlo4yl

oSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust.

1 ustawy, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazil

zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, co spowodowalo

brak mo2liwoSci wybrania oferty zlolonej przez wykonawca jako najkorzystniejszej. 12.

Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wrazz odsetkami, jezeliwykonawca, kt6rego oferta zostala

wybrana: 1) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie,2) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig

niemoZliwe zprzyczynleZ1cychpo stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium

okreSlone w niniejszym Rozdziale dotyczqr6wnieZ przedlulania waznoSci wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

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

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalo g6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol1czenia do ofert

katalo 96w elektronicznych :
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZNohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloaeniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, ktdrzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zewidziana mak symalna liczb a uc ze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bEd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:
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Informacje dodatkowe:

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

formie katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podad adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalery wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Pzewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebie gu aukcj i elektronicznej :

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

na jakich wykonawcy bqdq mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego, rozwi4zari i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :
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IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1Y.2.2\ Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena oferty 0,60

okres udzielonej gwarancj i 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedurTr o kt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzehenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przepr owadzenia ne gocj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagrod dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzafi:

Nalery podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiada6 wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajEcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania technicme wz4dzei informatyc zny ch

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

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wymagania doty czqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowi efir zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spost6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-10-28, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

Qtrzetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu

> jEzyk polski

IV.6.3) Termin z,niqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrire mialy by6. przeznaczone na sfinansowanie

caloSci lub czg5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Pzewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

sluZ4ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktrire

zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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