
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Dzierżawa automatycznego

analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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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: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy

numer identyfikacyjny 00030239100000, ul. ul. 11 Listopada 78 , 28-200 Staszów, woj.

świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158643241, e-mail przetargi@szpitalstaszow.pl, faks

+48158646876.

Adres strony internetowej (URL):

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=67ada...

2 z 19 2019-09-06, 07:12



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpitalstaszow.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:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście

lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200

Staszów – Sekretariat

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
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa automatycznego analizatora

parametrów krytycznych wraz z odczynnikami

Numer referencyjny: DZPiZ-380-35/2019

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 Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów

krytycznych wraz z odczynnikami niezbędnymi do wykonania 15 000 oznaczeń w okresie 36 miesięcy

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ. 3. Oznaczenie wg

Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 33.69.65.00-0; 38.43.40.00-6. 4. Parametry graniczne i

oceniane analizatora przedstawia załącznik numer 1 do SIWZ. 5. Oferowane wyroby stanowiące
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przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku

unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu

zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia – jeżeli dotyczy. 6.

Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE (jeżeli jest wymagany

odpowiednimi przepisami prawa). 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

częściowych. 8. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z

późniejszymi zmianami). 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w

załącznikach do SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji

umowy. 11. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia

uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

38434000-6

II.6) Całkowita wartość 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.
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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:  36  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

36

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

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) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
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wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

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 potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; Uwaga: W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,

wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Grupa kapitałowa: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy

kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej

grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2015r poz. 184, z późn. zm.) i złożyli odrębne oferty w przedmiotowym

postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową rozumie się

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
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jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wykonawca wraz ze złożonym

oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i złożeniu odrębnych ofert może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,

wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia. Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może

załączyć w/w oświadczenie wraz ze składaną ofertą. Forma składania dokumentów przez

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi 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 powyżej, 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 (Oświadczenie winno być złożone odpowiednio nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej której dotyczy dokument składa dokument o którym mowa w SIWZ.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej

osoby, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert). 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=67ada...

8 z 19 2019-09-06, 07:12



kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego analizatora, b) Materiały firmowe potwierdzające

spełnienie wymaganych parametrów analizatora z zaznaczeniem i podaniem strony dla

pozycji:.1-10

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

Dokumenty składane wraz z ofertą (zawartość oferty): a) Formularz oferty - załącznik numer 2, b)

Wymagane i oceniane parametry techniczne oferowanych przez Wykonawcę urządzeń, c)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, d) pełnomocnictwo określające

zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, e)

Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców

w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się

o udzielenie zamówienia, f) informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o

której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp.. – jeżeli Wykonawca zastrzega niektóre informacje w

ofercie.

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
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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

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

Nie

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

Nie

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:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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:
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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

Kryteria Znaczenie

Cena 80,00

Jakość 20,00

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
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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:

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:
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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:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w niżej wymienionym zakresie i sytuacjach, tj. w

przypadku / sytuacji: 1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W

przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz

wartość podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, 2) co do wysokości wynagrodzenia netto lub

brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia

wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu

Umowy, 3) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy, 4) zmniejszenie

wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany/zmniejszenia zakresu przedmiotowego lub

zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych

potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, 5) obniżki cenowe i czasowe promocje nie wymagają wprowadzania zmian

w zawartej umowie, 6) niewykorzystania wartości umowy, Zamawiający przewiduje możliwość

przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania

wartości umowy, 7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany

przepisów prawa 8) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do

tych zmian, 9) zmiany danych teleadresowych, 10) zmiany przywoływanych w przedmiotowej

umowie oraz SIWZ ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych

dotyczących przedmiotu zamówienia), 11) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub

połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają
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wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie

z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) -

w zakresie dostosowania umowy do tych zmian 12) zmiany terminu wykonania zamówienia

(skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z

przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej, 13) w

innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających

charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas

wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na

celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych

tą procedurą.

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: 2019-09-17, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> Polski

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 lub części zamówienia: Nie

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

I. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e Pzp,

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Komunikacja między

zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz.

1219); z zastrzeżeniem, iż forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w

tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

Forma pisemna winna zostać również zachowana pod rygorem nieważności w przypadku złożenia

przez Wykonawcę oświadczenia woli o wprowadzeniu zmian w ofercie lub wycofania oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oraz dokumentów z art. 26 ust 3 i 3a oraz 26 ust 2 w

formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania. 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 4. Postępowanie o

udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez

Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w

sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany

przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub

informacji oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 6. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma

związane z udzielanym zamówieniem publicznym były opatrzone numerem sprawy: DZPiZ-

380-35/2019. II. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać zachowane po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie
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zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane w sposób

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o

których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu po udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu

nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności

Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok

lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są oni

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą tą współpracę (w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Umowa konsorcjum winna zawierać co

najmniej następujące informacje: • nazwy oraz siedziby członków konsorcjum, • oświadczenie o

solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego, • określenie sposobu

prowadzenia spraw konsorcjum tj. wskazanie lidera konsorcjum który będzie reprezentował

konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/przy realizacji umowy o

zamówienie publiczne. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie

wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 6. Jeżeli

Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z

umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 8. Zamawiający unieważni

postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu

postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. III.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują

wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie
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od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 3)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty

odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Wykonawca

lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 6.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie

dla tej czynności. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego

rodzaju podpisu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni

od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli

postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 Pzp wnosi się

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 12. W przypadku

wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania

wniosków. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. Odwołanie

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
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wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 15. Zamawiający

przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania

odwoławczego. 16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza

się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 17. Wykonawcy, którzy

przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,

jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 18.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie

zamawiającego. 19. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 art. 185 Pzp nie mogą

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych

zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 20. Szczegółowe warunki

dotyczące środków ochrony prawnej przedstawione są a art. 180 – 198 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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