
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie: Dostawa ładowarki teleskopowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Ożarów –

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2

„Gospodarka odpadami” Osi 4 „Dziedzictwo Naturalne i kulturowe Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 629918-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, krajowy numer identyfikacyjny

54878400000, ul. ul. Stodolna 1 , 27530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015

8610700 do 702, e-mail zastepca@ozarow.pl, faks 158 611 136.

Adres strony internetowej (URL): www.ozarow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.bip.ozarow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ładowarki teleskopowej

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 uPzp) fabrycznie

nowej (rok produkcji 2018) ładowarki teleskopowej. 2. Nazwa zadania: Dostawa ładowarki

teleskopowej 3. Opis urządzenia łącznie z parametrami technicznymi: Parametry techniczne: a) Silnik

wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o pojemności max. 3,01 z turboładowaniem o

mocy min. 55 kW, moment obrotowy min. 400 Nm, bez systemu DPF oraz SCR (AdBlue); b) Skrzynia

biegów Powershift zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna min. 4 biegi do przodu i do tyłu; c)

Układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego

producenta; d) Sterowanie funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka; (lub dźwigni); e)

Zintegrowany z ramą zbiornik oleju hydraulicznego; f) Napęd na obie osie 4x4; g) Obie osie skrętne
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oraz trzy tryby sterowania maszyną- przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”. Przełączanie

trybów bez konieczności zatrzymywania maszyny; h) Cztery koła równe; i) Układ hamulcowy

uruchamiany hydraulicznie, działający na przednią oś, wielotarczowy zanurzony w oleju,

samoregulujący. Hamulec postojowy tarczowy; j) Układ zapewniający samopoziomowanie

szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia; k) Chłodnice o szerokich kanałach

przelotowych, odporne na zabrudzenia; l) Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie

maszyny w całą gamę osprzętów; m) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; n) Układ

hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie min. 80 l/min. I ciśnieniu roboczym min. 240 bar; o)

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju

silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, p) Obecności wody w

paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego, obecności wody w paliwie, niskiego poziomu płynu

chłodzącego; q) Kabina delux spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, wentylator,

regulowany fotel operatora, otwieraną tylna i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa

lusterka wsteczne zewnętrzne, światła boczne, instalacja radiowa i radio, wskaźniki: wskaźnik

przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu

paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie

sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych; r) Progresywny system

zabezpieczający maszynę przed przeciążeniem, płynnie mierzący obciążenie maszyny. Parametry

robocze: a) Udźwig min. 300 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2400 kg; b) Wysokość podnoszenia

ładunku min. 7,0 m; c) Zasięg do przodu min. 3,7 m; d) Udźwig na maksymalnym zasięgu min. 1250

kg; e) Promień skrętu max. 3,7 m; f) Masa robocza min. 7000 kg; g) Zbiornik paliwa o pojemności

min,. 140l; h) Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 110l. Wymiary: wysokość- max. 2,5 m

szerokość- max. 2,30 m długość- max. 5 m prześwit- min. 0,4 m Wyposażenie maszyny: a) Instalacja

hydrauliczna do obsługi osprzętów przodu maszyny; b) Widły do palet; c) Łyżka 1,0m3 otwierana

hydraulicznie d) Pług do śniegu e) Sygnał cofanie; f) Immobiliser; g) Smarownica, tuba smaru; h)

Klucz do kół; i) DTR- Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Książka gwarancyjna j) Trójkąt

ostrzegawczy; k) Tablica wyróżniająca; l) Gaśnica; m) Lampa migowa; n) Apteczka

II.5) Główny kod CPV: 34144710-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

43250000-0

43261100-1
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II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 56

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy

zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw/y, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o

charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co

najmniej 1 dostawę ładowarki za kwotę minimum 200.000,00 zł. Dla potwierdzenia prawdziwości

danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające

należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z

nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane

dalej „Oświadczeniem”) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do siwz).a) Odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca b) Oświadczenie

Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 3 do siwz) c) Zgodnie z art.

24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . 3) Wykonawca nie jest obowiązany do

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o

którym mowa w lit. a, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i

ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i

Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym,

wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS:

https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt, CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl

/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). 6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7) W związku z powyższym

wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych

właściwe dokumentom, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 1 lit a). 8) Zamawiający może

żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4. Wymagania dotyczące dokumentów

składanych przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów

wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Ważność dokumentów zgodnie z ppkt 1 ust a). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Opis oferowanego urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6

do siwz.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 2) Oświadczenia wymagane w siwz

do złożenia wraz z ofertą, 3) Parametry urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia: nazwę

producenta urządzenia, typ, model oraz inne elementy oferowanego urządzenia– zgodnie z

załącznikiem nr 6 do siwz. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w

art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=56307...

13 z 17 2018-10-01, 09:45



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=56307...

14 z 17 2018-10-01, 09:45



podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami

wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. 2.

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa

warunki takiej zmiany w przypadku: a) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany

urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę

do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach rat. b) Zmiany

terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez

Zamawiającego, c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy

wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy; d) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego

podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy; e) zmiana nie jest istotna w

rozumieniu art. 144 ust.1e uPzp; f) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny

charakter umowy nie ulega zmianie. g) Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach

tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu.

Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego, h) Zmiana przepisów

prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. i)

aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zmiana umowy

musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu. 4. Nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiany osób do

kontaktu itp.); b) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia

stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 5. W przypadku nie

możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia

tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 uPzp.

Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy: 1. W razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
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umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana 2. Zamawiający

może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana

umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy; 2) wykonawca w chwili

zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał

Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim

na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W każdym z wymienionych

wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania

części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-09, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
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lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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