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Specialists ds. zam«wieri publicznvc

Ogloszenie nr 612505-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.
mgr Maigorzata\Nowickt'

Inspckcja Ochrony Srodowiska Wojcwodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy: Dostawa serwcrow do obshigi domeny i uslug Active Directory

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Ogloszcnie dotyczy: Zamowicnia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mogij ubiegac sic wylijcznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy,

ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore

b^dq realizowaly zamowienie, obcjmuje spolccznj} i zavvodowq integracj^ osob b^dqcych

cztonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny proccntowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wiecej

kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych

przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Post^powanic przeprowadza centralny zamawiajjjcy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajsjcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

post^powania:
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Post^powanic jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajijcych

Nie

Jezeli tak. nalezy wymienic zamawiajacych. ktorzy wspolnie przeprowadzaja postepowanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z

danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zaniawiajqcymi z innych panstw

czionkowskich Uni i Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postej)owania wspolnie zzamawiaj^cymiz innych panstw

czionkowskich Unii Europejskiej - maj^ee zastosowanie krajowe prawo zamowieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Tnspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 16230000000, ul. ul. ks. Piotra

Skargi 2 , 85018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska. tel. 525 826 466,

e-mail zpub@wios.bydgoszcz.pl. faks 525 826 469.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wios.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urz^dzen lub

formatow plikow, ktore nie sa ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ/VCEGO: Administracja rzadowa terenowa

1.3) WSPOLNE UDZIELAN1E ZAMOWIEN1A (jezeli dotyczy):

Podzial obowiazkow miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania

post^powania. w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z

zamawiajacymi z innych parishv czlonko\vskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, cz}' i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postepowania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy. cz>' zamowienie bedzie

udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie. cz>' zamowienie zostanie

udzielone \ imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

T.4) KOMUN1KACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow 7. postepowania mozna
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uzyskac pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych

warunkow zamowienia

Tak

www.bip.wios.bydgoszcz.pl

Dost^p do dokumentow 2 post^powania jest ograniczony - wiejcej informacji moina

uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalez>' przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuS2czenie do udziahi w

postepowaniu >v inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

poste_poMraniu \ inny sposob:

Tak

Inny sposob:

pisemnie

Adres:

w siedzibie Zamawiaj^cego przy ul. ks. P. Skargi 2. 85-018 Bydgoszcz w sekretariacie - pok.

nr 22; I pietro

Komunikacja elektronic2na wymaga korzystania 2 narzedzi i urz^dzeri lub l"ormatoA\

plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
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Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Dostawa serwerow do obslugi

domeny i ushig Active Directory

Numer referencyjny: WIOS-SSZP.272.24.201S

Przed wszcz^ciem postejpowania o udzielenie zamoVienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

11.3) Jnformacja o mozlhvosci skladania ofert cz§scio>vych

Zamowienie podzielone jestna czesci:

Nie

Ofert}' lub wniosld o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w

odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nast^pujacych cz^-sei lub grtip

czesci:

Maksymalna liczba czesci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie

jednemu ^vykonawcy:

II.4) Krotkj opis przedmiotu zaradwienia (\\nelkosc, zakres, rodzaj i ilosc dost aw, ushtg lub

robot bitdowlanych hib oki-eslenie zapotrzebowania I \vymagan) a w przypadku partiaerst\>Fa

innowacyjncgo - okreslenie zapotrzebowania n.a innowacyjny produkt, uslug^ lub robot)'

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest dostawa 4 zestawow serwerow wraz z instalacjq
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oraz konfiguracjaj serwery-4 sztuki, przetacznik sieciowy 48 portowy - 1 szluka. Punkty

dostepowe sieci bezprzewodowej-20 sztuk. szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarly

jest \ siwz.

U.5) Glowny kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje wformacje o warlosci

zamowienia)'.

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypaclku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowct calkowita

maksyinalua wartosc 11* calym okresie obowiqzy\vania umowy rcimowej lub dynamicznego

systemu zakitpow)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamoM'ien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

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

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostanq. udzielone

zamowienia, o kt6rych mowa \ art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6r>' zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesiacach: lub dniacb: 42

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM ITECHNICZNYM

III.1) WARUNKl UDZIALU W POST^POWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

IH.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

HI.1.3) Zdolnosc tecliniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek, jesli wykaze ze: w okresie ostatnich

trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci

jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonai lub \vykonuje minimum dwa zamowienia

polegaj^ce na dostarczeniu ser\vero\ wraz z oprogramowaniem i z ich instalacj^ o wartosci

minimum 50.000,00 zl brutto kazda.

Zamawiajacy wymaga od AV>'kona\vco\ wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziahi w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci

przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodo\V)'ch lub

doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy Avykluczenia okreslone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje \vykluczenJe ^ykonawcy na podstawie art. 24 ust 5

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastepujace fakultatywne podsta\vy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkl 8 ustawy Pzp)

IT 1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKXADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE POOLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEtNIA WARUNKl UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
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SELEKCJi

Oswiadczenie o niepodieganiu wykJuczeniu oraz spelnianiu warunkow udziahi \

post^powaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.TACEGO W CELU

POTW1ERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWYPZP:

1. zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce. ze wykonawca

nie zalega z oplacaniem podatkow lub inny dokument potwierdzajacy, ze vsykonawca zawarf

porozumienie z wlasciwym organem podatko\vym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w szczegolnosci uz)'skal przewidziane prawem

zwolnienie. odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci

wykonania decyzji wlasciwego organu - \^'stawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed

uplywem terminu skladania ofert; 2. zaswiadczenie \\4asciwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeii Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spotecznego albo innego dokumentu polwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z

oplacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub inny dokument

potwierdzajacy, ze \vykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat

tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w szczegolnosci uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej

niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1.

Jezeli Wykonawca rna siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terylorium Rzeczypospolitej

Polskiej. zamiast dokumentow: o ktor)7ch mowa w punktach 1 i 2 - sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

potwierdzajace odpowiednio. ze: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci

— wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, 2) nie

zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne

albo ze zawarl porozumienie z wlasci\vym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie wcalosci

wykonania decyzji wlasciwego organu uzyskal przewidziane prawem zwolnienie.

odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych piatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania

decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem

terminu skladania ofert; 2. Jezeli w kraju. w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba. ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si$

dokumentow. o ktorych mowa w pkt 1, zaste_puje sie je dokumentem zawierajacym

odpowiednio oswiadczenie wykonawcy. ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby. ktorej dokument mial dotyczycs zlozone przed

notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz^du

zawodowego lub gospodarczego wlasci\vym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - terminy okreslone w tym

punkcie majq odpowiednie zastosowanie.

IJI.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCJ? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT ]

USTAWY PZP

IJJ.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTJ^POWANIU:

wykaz dostaw (sporzadzony \vg wzoru przeslanego przez Zamawiajqcego) wykonanych, a w

przypadku swiadczen okresovvych lub ciaglych rowniez wykonywanych. w okresie ostatnich

3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest

krotszy - w tym okresie, \vraz z podaniem ich przedmiotu. dat \\7konania i podmiotow, na

rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslajqcych czy te

dostawy zostaly wykonane lub sa \vykonywane nalezycie, przy czym dowodami. o ktor>'ch

mowa. sa referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz ktorego

dosta\vy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych sa

\\7konywane, ajezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uz)'skac tych dokumentow — oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku

su'iadczeri okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich nalezyte ^'konywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3

miesiace przed uplywem terminu skladania ofert

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJJ:
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m.6) WYKAZ OSW1ADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCJ5 W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOHCZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWYPZP

nie dotyczy

HI.7) 1NNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 Formularz oferty - wzor stanowi zalacznik nr 1 do siwz; 2. Pelnomocnictwo nalezy

dolaczyc do oferty, w przypadku, gdy: 1) oferta zostala podpisana przez osobe

reprezentujaca^ Wykonawce. 2) oferta zostata podpisana przez jednego ze wspolnikow spolki

cywilnej. W przypadku. gdy oferta zlozona przez wspolnikow spolki cywilnej, podpisana

zostanie przez wszystkich wspolnikow spolki. pelnomocnictwo nie jest wymagane. 3)

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia (np. czlonkowie konsorcjum).

W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiajq Pelnornocnika

do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w

postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. 3. Wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp (wzor stanowi zalacznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia.

Wykonawca moze przedstawic dowody. ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadz^

do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 4. W przypadku

wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez wykonawc6w oswiadczenie. o ktorym mowa

w pkt III.3) sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. 5.

Wykonawca. ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwj'konawcom, \

eel u \vykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu

zamiesci informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu. o ktorym mo\va w pkt III.3). 6.

Wykonawca, ktory powoluje si$ na zasoby innych podmiotow, w celu \vykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie. wjakim powoiuje

si^ na ich zasoby - warunkow udzialu w postepowaniu sklada takze oswiadczenie. o ktorym

mowa w pkt JII.3) dotyczace tych podmiotow. 7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na

zdolnosciach innych podmiotow, musi udowodnic Zamawiajacemu. iz realizujac

zamowienie. bedzie dysponowal niezb^dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci

przedstawiaj^c zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspoz)'cji niezbednych
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zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

SEKCJAIV: PRQCEDURA

I V.I) OPIS

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

IV. 1.2) Zamawiajqcy za.da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV. 1.3) Przewiduje sie_ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

I V.I.4) Wymaga si^ zlozenia oferi w poslaci katalog6>v elektronicznych lub dol^czenia do

ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga si$ zlozenia ot'crty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ziozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzj' zostanq zaproszeni do udzialu w

post^powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z oghszeniem, dialog konkwencyjny, partnerstwo

innowacyjne)
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Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba \vykonawco\

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje uslanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej. na ktorej beda zamieszczone dodatko\ve informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie zlozenie ofert w

formie kalalogow elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze zlozonych kalalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

I V.I.8) Aukcja elcktroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje si$ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac. ktore informacje zostan^ udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedq warunki.

najakich \\rykonawcy bed^mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):

Jnformacje dotyczqce \vykorzystywanego sprzetu elektronicznego: rozwi^zan i specyfikacji

technicznych w zakresie pol^czen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji eleklronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy \vykonawcys ktorzy nie ztozyli nowych postqpien. zostan^ zakwalifikowani do

nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Krj'teria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kr}rteria

cena

okres gwarancji

Znaczenie

60,00

40:00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 usta>vy Pzp (przetar^

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq. spemiac wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych

bez przeprowadzenia negocjacji

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

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczby etapow):

Tnformacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosc! nagrod dla wykonawcow. ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiazania stanowia_ce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy

przewiduje nagrody:

\Vst$pny hannonogram post^powania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

informacje dodatkowe:

IV.3.3) Tnformacje na temat partnerstwa innoM'acyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia defmiuj^ce minimalne \\7magania, ktorym musza

odpowiadac wszj'stkie ofert)':

Podziai negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom

poprzez zastosowanie kr)'teriow oceny ofert wskazanych w specyflkacji istotnych warunkow

zamowienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja eleklroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej. w tym okreslenie minimalnych wysokosci

postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich tnvania:

Czas trvvania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien. zostana^ zakwalifikowani do nastepnego

etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Jslotne dla stron postanowienia. ktore zostan^ \vprowadzone do tresci zawieranej umowy vv

sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umow)'; albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego \\7konania umo\NO':

Informacje dodatkowe:

TV.5) ZMJANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert)',

na podstawie ktorej dokonano \vyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1, W przypadku wystapienia zjawisk zwiazanych z dzialaniem sity wyzszej np. \\^yst^pienia

zdarzenia losowego wywofanego przez czynniki zewnetrzne. ktorego nie mozna bylo

przewidziec, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio z>7ciu lub zdrowiu ludzi lub

groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisow prawa.
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Zrm'ana postanowien umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy.

wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 2. \ przypadku wystapienia problemow finansowych po

stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowien umo\vy moze

dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia. terminu realizacji itp. 3. W

przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawce

asorrymentu, jesli Wykonawca pomimo doiozenia nalezytej starannosci nie mogl uzyskac takiej

informacji do chwili zawarcia umowy. 4. W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego

od realizacji czesci zamowienia i zwiazanej ztym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu

wykonania zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci. ktorych

Zamawiajacy nie mogl przewidziec na etapie prz>?gotowania postepowania. a ktore powoduja,

ze ^konanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany

terminu wykonania zamowienia powodowaloby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z

uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiazane z tym racjonalne

^'datkowanie srodkow. Zmiany, o ktorych mowa dokonywane beda w drodze porozumienia

stron w formic aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jeze.ll dotyczy);

Srodki stux^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-09-12, godzina: 12:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilna potrzeb? udzielenia zamowienia

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

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jez)'ki, w jakich mog^ bye sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaJu

\ post^powaniu

>j.polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)
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IV.6.4) Przewiduje si$ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcycb

zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfmansowanie

calosci lub cz^sci zamowieaia: Nie

TV.6.5) Przewiduje si§ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki

sluz^ce sfinansowaniu zammvien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore

zamawiaj^cy zamierzal przeznacz^'c na sfinansowanie calosci lub cz^sci zamowienia, nie

zostaly mu przyznaneNle

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE PQTYCZACE QFERT CZESCIOWYCH
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