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Ogloszenie nr 591465-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Gmina Krzeszyce: "Dostawa elementow wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie
Krzeszyce"
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczanie obowi£fzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zarnowienia publicznego
Zanlowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest dofinansowany w rarnach Regionalnego Prograrnu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w
rarnach Osi priorytetowej 4 - Srodowisko i Kultura, dzialanie 4.2 Gospodarka odpadarni.

o zamowienie mog~ ubiegac si~ wyl~cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr~bnionych organizacyjnie jednostek, ktore
realizowaly zamowienie, obejmuje

spoleczn~

i zawodow~

integracj~

osob

b~d~

b~d~cych

czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalez-y podac rninirnalny procentowy wskafuik zatrudnienia os6b nalez£fcych do jednej lub wiycej
kategorii,

0

ktorych rnowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie rnniejszy niz 30%, osob zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow alba ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Post~powanie

przeprowadza centralny zamawiaj~cy

Nie
Post~powanie

przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj~cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie post~powania
Nie
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Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj~cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post~powania:
Post~powanie

jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj~cych

Nie

lezeli tak, nalezy wymieni6 zamawiaj,!cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj,! postypowanie oraz
poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Post~powanie

jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj~cymi z innych paiistw

czlonkowskich U nii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post~powania wspolnie z zamawiaj~cymi z innych paiistw
czlonkowskich Unii Europejskiej -

maj~ce

zastosowanie krajowe prawo zamowieii

publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000,
ul. Skwierzynska 16,66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, panstwo Polska, tel. 957 573 161, ,
e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl. , faks 957 573 086.
Adres strony intemetowej (URL): http://www.krzeszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyska6 dostyp do narzydzi i urz'!dzen lub
format6w plik6w, kt6re nie S,! og6lnie dostypne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJl\CEGO: Administracja samorz'!dowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Oeieli dotyczy):
Podzial obowi,!zk6w miydzy zamawiaj,!cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postypowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postypowania z
zan1awiaj,!cymi z innych pailstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj,!cychjest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postypowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postypowania odpowiadaj,! pozostali zamawiaj,!cy, czy zam6wienie bydzie udzielane przez
kaZdego z zamawiaj,!cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiaj,!cych):

1.4) KOMUNlKACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezposredni dost((p do dokument6w z post((powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Tak
http;llbip.wrota.lubuskie.pllugkrzeszyce/

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona b((dzie specyfikacja istotnych warunk6w
zamowienia

Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

Dost((p do dokumentow z post((powania jest ograniczony - wi((cej informacji mozna uzyskac
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w post((powaniu naleZy przesylac:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow

0

dopuszczenie do udzialu w

post((powaniu winny spos6b:

Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w post((powaniu

winny spos6b:

Tak
Inny spos6 b:
Wymagane jest zlozenie oferty w formie papierowej. Oferty naleZy skladac w siedzibie
zamaWlaJ'!cego

Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyiiska 16, 66-435 Krzeszyce, w sekretariacie

Adres:
Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz'tdzi i
plikow, ktore nie

s~

urz~dzen

lub formatow

ogolnie dost'tpne

Nie
Nieograniczony, pdny, bezposredni i bezplatny dostyp do tych narzydzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj~cego: "Dostawa element6w wyposazenia na
potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"

Numer referencyjny: FP.271.4.2020
Przed wszcz'tciem post'tPowania

0

udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog

techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy
11.3) Informacja

0

mozliwosci sldadania ofert cZ'tsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czysci:
Nie

Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w post'tPowaniu mozna sldadac w

odniesieniu do:

Zamawiaj~cy

zastrzega sobie prawo do udzielenia

l~cznie nast'tpuj~cych

cZ'tsci lub grup

cZ'tsci:

Maksymalna liczba cZ'tsci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielko§{;, zakres, rodzaj i ilo§{; dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug'( lub roboty
budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa e1ement6w wyposazenia d1a Gminy
Krzeszyce z przeznaczeniem na obslugy Punktu Se1ektywnej Zbi6rki Odpad6w Komuna1nych
(PSZOK), w tym miydzy innymi: 1. Dostawa i transport kruszywa budow1anego (zwiru) 0
ziamistosci 5-10 mm Ilose ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podloza 300 m3 2. Dostawa
pane1i ogrodzeniowych z murkiem na dole 0 wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane
ogniowo, ma10wane proszkowo 300 m2 3. Brama wjazdowa przesuwna z furtk,! szt 1 4. Zbiornik
szcze1ny otwarty na wody deszczowe min. 500 1, np. poliuretanowy odporny na warunki
zewnytrzne. 5. Boksy magazynowe 6. Zadaszenie boks6w (zadaszenia z konstrukcji sta10wej
-zgodne z wymiarami zaoferowanych boks6w magazynowych), 7. Ha1a magazynowa na odpady
niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego uZycia, blaszana z bram,! dwuskrzydlow,!
wykonana z blachy ocynkowanej, (garaz blaszany)

z mozliwosci,! montazu i demontazu. 8.

Waga samochodowa przejazdowa 0 nosnosci 30 ton, montazem i oprogramowaniem 9. Dostawa
wraz z uslug'! montazu opraw oswietleniowych na posiadanych slupach oswietleniowych wraz z
okablowaniem wg wskaz6wek Zamawiaj,!cego

3 szt, 10. uzupelnienie systemu monitoringu 0 1

kamery (wraz z montazem i okablowaniem), II.Kontener 1100 1 - szt. 5, 12.Kontenery
samowyladowczy

szt. 3, 13. Kontener typu KP7 zakryty - szt. 1, 14. Kontener KP7 otwarty

szt. 1, 15. Kontener magazynowy - szt.2, 16. Ryczny w6zek magazynowy

szt. 1, 17.

Platformowa wag a magazynowa 18. Pojemnik na swiet16wki - szt 1, 19. Pojemnik na baterie- szt
1, 20. Pojemnik na akumulatory (1501) przeznaczony do przechowywania kwas6w 1 szt., 21.
Beczki na odpady plynne szt 1,22. Kosze siatkowe szt 2,23. Regal ocynkowany szt 1,24.
Wyposazenie warsztatu obejmuj,!ce st6l do prac rycznych, wkrytarka, wiertarka, szlifierka
k'!towa, zestaw kluczy, p61automat, imadlo, kompresor, breszki, zestaw kluczy plaskich
(komplet). lezeli w opisie przedmiotu zam6wienia wystypuj,! nazwy wlasne lub znaki towarowe,
naleZy je traktowae wyl,!cznie jako przyklad, kt6ry dokladnie odpowiada opisowi przedmiotu
zam6wienia. Zamawiaj,!cy jednoczesnie zwraca uwagy, ze uZycie w dokumentacji nazw
wlasnych lub znak6w towarowych do opisu szczeg6lowego zakresu przednliotu zam6wienia: •
rna tylko i wyl,!cznie ulatwie Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod k,!tem
funkcjonalnosci oczekiwanych rozwi'!zan; • nie rna celu ograniczenia konkurencji przez
narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwi,!zaii. Wszelkie nazwy wlasne uZyte w
dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych okreslaj,! wymagany standard jakosci
towar6w i uslug. Dopuszcza siy mozliwose przedstawienia w ofercie rozwi,!zan r6wnowaznych 0
walorach nie gorszych niz opisane w SIWZ. Za r6wnowazne uznaje siy rozwi,!zania, jak r6wniez

5 z 18

2020-09-30, 15:28

Firefox

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

e1ementy, materialy, urz,!-dzenia 0 wlasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych
lub zblizonych do tych, kt6re zostaly okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia (nie gorszych),
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne
jest to, ze produkt r6wnowamy to produkt, kt6ry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiaj,!-cego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.

11.5) Glowny kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV:
KodCPV
38311000-8
42923000-2
34928480-6

142415000-8
32323500-8
42923110-6
45223800-4
44211100-3\

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje

0

wartosci

zamowienia) :
Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita

maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien,

0

ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan,!- udzielone
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zam6wienia,

kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

0

11.8) Okres, w ktorym realizowane

b~dzie

zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesiqcach:

lub dniach:

lub
data

rozpocz~cia:

lub zakoiiczenia: 2020-12-15

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej,

0

He wynika to z

odr~bnych

przepisow

Okreslenie warunk6w:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunk6w:
Informacje dodatkowe
111.l.3)Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunk6w: Warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciqgu
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest kr6tszy

w tyn1 okresie wykonal minimum 1 dostawy wyposazenia PSZOK lub zaklad6w

utylizacji odpad6w 0 minimalnej wartosci nie mniejszej niz 100.000 PLN (sto tysiycy zlotych
00/100), poparte dokumentami (dowodami) potwierdzajqcymi, ze dostawy zostaly wykonane
w spos6b naleZyty.
Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie
do udzialu w postypowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnosci przy realizacji
zam6wienia wraz z informacjq 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:
Nie
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj:i!cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiaj~cy przewiduje nastypuj~ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W CELU
WSTE;PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
postftpowaniu

Nie
Oswiadczenie 0 spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE; W POSTE;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWYPZP:
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE; W POSTE;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWYPZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTE;POWANIU:

W celu potwierdzenia, spelnienia warunku dotycz~cego zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiaj~cy

z~da

od Wykonawcy: a) wykazu dostaw

wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem
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ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy te
zostaly wykonane, z zalqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te dostawy zostaly wykonane
nalezycie, wz6r wykazu stanowi zalqcznik nr 4 do SIWZ Dowodami,

0

kt6rych mowa

powyzej, Sq referencje bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
dostawy byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

0

obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w - inne dokumenty.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWYPZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

1. Wykonawca do oferty dolqcza aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ze
wykonawca spelnia warunki udzialu w posttrPowaniu,

0

ktorych mowa w pkt 10.1 SIWZ, w

zakresie wskazanym przez zamawiajqcego we wzorze stanowiqcym zalqcznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca do oferty dolqcza aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu z udzialu w posttrpowaniu, na podstawie przeslanek
okreslonych w pkt 10.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez zan1awiajqcego we wzorze
stanowiqcym zalqcznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku wsp61nego ubiegania sitr
przez wykonawc6w oswiadczenia,

0

0

zam6wienie

ktorym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ sklada kazdy z

wykonawcow wsp61nie ubiegajqcych sitr 0 zam6wienie. Oswiadczenie to ma potwierdzac
spelnianie warunkow udzialu w posttrPowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w posttrpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, kt6ry powoluje sitr na zasoby innych podmiot6w
na zasadach okreslonych wart. 22a ustawy Prawo zam6wien publicznych zamieszcza
informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniach,

0

kt6rym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ.

5. Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cztrsci zamowienia podwykonawcom
zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniach,

0

ktorym mowa w pkt 11.1 oraz

11.2 SIWZ.

SEKCJAIV:PROCEDURA
IV.1) OPIS
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lV.L1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.L2)

Zamawiaj~cy z~da

wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegaj,!cy siy 0 udzielenie zamowieniajest zobowi,!zany do wniesienia
wadium w wysokosci 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi,!ce zlotych 00/100). 2. Wykonawca
zobowi,!zany jest wniese wadium przed uplywem terminu skladania ofert. 3. Wadium moze
bye wnoszone w jednej lub kilku nastypuj,!cych formach wybranych przez wykonawcy: a)
pieni,!dzu, b) poryczeniach bankowych lub poryczeniach spoldzielczej kasy oszczydnosciowo
- kredytowej z tym, ze poryczenie kasy jest zawsze poryczeniem pieniyZnym, c) gwarancjach
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poryczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktorych mowa wart. 6 bust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

0

utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiybiorczosci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z poin. zm.). Uwaga W
przypadku skladania przez wykonawcy wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna bye
sporz'!dzona zgodnie z obowi,!zuj,!cym prawem i winna zawierae nastypuj,!ce elementy: a)
nazwa daj,!cego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiaj,!cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj,!cych gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib, b) okreslenie wierzytelnosci, ktora rna bye zabezpieczona
gwarancj,!, c) kwoty gwarancji, d) term in waznosci gwarancji, e) bezwarunkowe zobowi,!zanie
gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne z,!danie zamawiaj,!cego w
przypadkach okreslonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowieii publicznych. 4.
Wadium wnoszone w pieni,!dzu naleZy wplacie przelewem na konto zamawiaj,!cego nr 31
8355 0009 0035 101420000010 z dopiskien1 "Wplata wadium - wyposazenie PSZOK-u".
Kopiy potwierdzenia dokonania przelewu nalezy zal,!czye do oferty. 5. W przypadkach, gdy
wadium wnoszone jest w formach innych niz pieni,!dz, wykonawca sklada oryginal
dokumentu wadium wraz z ofert'!. 6. Wykonawca zobowi,!zany jest zabezpieczye oferty
wadium na caly okres zwi,!zania ofert'!. 7. Zamawiaj,!cy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postypowania, z wyj'!tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiaj,!cy zatrzymuje wadiun1
wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0

ktorym mowa wart. 26

ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamowieii publicznych, z przyczyn lez'!cych po jego stronie, nie
zlozyl oswiadczeii lub dokumentow potwierdzaj,!cych okolicznosci,
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ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych, oswiadczenia 0 kt6rym mowa wart. 25 a ust. 1
ustawy Prawo zam6wien publicznych, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie
omylki,

0

kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych, co

powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcy jako
najkorzystniejszej. 9. Zamawiaj'lcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca,
kt6rego oferta zostala wybrana: a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zan16wienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, b) nie wni6sI wymaganego zabezpieczenia
naleZytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo
siy niemozliwe z przyczyn lez'lcych po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, kt6rego oferta
zostala wybranajako najkorzystniejsza, zamawiaj'lcy zwraca wadium niezwIocznie po
zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia z'ldano. 11. Zamawiaj'lcy zwraca
niezwIocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal oferty przed uplywem terminu
skladania ofert. 12. Zamawiaj'lcy z'lda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcy,
kt6remu zwr6cono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jezeli w wyniku rozstrzygniycia
odwolaniajego oferta zostala wybranajako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
tern1inie okreslonym przez zamawiaj'lcego. 13. lezeli wadium wniesiono w pieni'ldzu,
zamawiaj'lcy zwr6ci je wraz z odsetkami wynikaj'lcymi z umowy rachunku bankowego, na
kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone

0

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniydzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje

si~

udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie
Nalezy podac infoffi1acje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga

si~

zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub doh!czenia do

ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siy zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol'lczenia do ofert
katalog6welektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga sift zlozenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza siy zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza siy tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana Iiczba wykonawcow, ktorzy

zostan~

zaproszeni do udzialu w

postftpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
inn owacyjn e)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna Iiczba wykonawcow
Kryteria seIekcji wykonawcow:

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

Umowa ramowa bydzie zawarta:

Czy przewiduje siy ograniczenie Iiczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
Nie
Adres strony intemetowej, na ktorej

byd~

zamieszczone dodatkowe informacje

dotycz~ce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakupow dopuszcza siy zlozenie ofert w
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formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje siy pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz,!dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.I.S) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
NaleZy podac adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bydzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci bftd~ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sift ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj~ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

NaleZy podac, kt6re informacje zostan,! udostypnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bydzie termin ich udostypnienia:
Informacje dotycz,!ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postypowania w toku aukcji elektronicznej i jakie byd,! wamnki, na
jakich wykonawcy byd,! mogli licytowac (minimalne wysokosci post,!pien):
Informacje dotycz'!ce wykorzystywanego sprzytu elektronicznego, rozwi,!zatl i specyfikacji
technicznych w zakresie pol'!czen:
Wymagania dotycz'!ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje

0

liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post,!pien, zostan,! zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Warunki zamkniycia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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IKryteria

Znaczenie

Cena

60,00

lokres gwarancji jakosci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury,

0

kt6rej mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak

rv.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszC}- speiniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstypnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleZy podac informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczby etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajC}-cego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja 0 wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiC}-zania stanowiC}-ce podstawy do skladania ofert, jezeli zamawiajC}-cy przewiduje
nagrody:

W stypny harmonogram postypowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiC}-zan:
NaleZy podac informacje na temat etap6w dialogu:
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Informacje dodatkowe:

rV:.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj,!ce minimalne wymagania, kt6rym musz'!
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj,!cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostypny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz,!ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz'!dzen informatycznych:
Spos6b postypowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post,!pien:
Informacje

0

liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post,!pien, zostan,! zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniycia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan,! wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, alba og6lne warunki umowy, alba wz6r umowy:

Wymagania dotycz'!ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

15 z 18

2020-09-30, 15:28

https:llbzp.uzp.gov. pl/ZP400PodgladOpub likowanego.aspx?id= ...

Informacje dodatkowe:
IV.S) ZMIANA UMOWY
Przewiduje

si~

istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajitcy przewiduje mozliwosc wprowadzenia zmian do Umowy w nastypujitcym zakresie i
przy nastypujitcych warunkach: 1) Zmiany co do przedn1iotu zam6wienia okreslonego w OPZ
(zalitcznik nr 1 do Umowy), terminu ukonczenia, wysokosci wynagrodzenia, warunk6w platnosci
jesli koniecznosc ich wprowadzenia wynika: a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie
obowiitzujitcych, (przy czym ewentualne zmiany koszt6w obciitzajit Wykonawcy), b) pojawienia
siy w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie bardziej uzasadnionych
technologii, material6w i urzitdzen, kt6rych zastosowanie Strony uznajit za celowe i wskazane
przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
ulec zmianie, c) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcy nowego produktu,
odpowiadajitcego produktowi byditcemu przedmiotem zam6wienia, d) zakonczenia produkcji
zaoferowanych produkt6w lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, e)
upadlosci alba likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, f) uzasadnionych przyczyn
technicznych lub funkcjonalnych powodujitcych koniecznosc zmiany sposobu wykonania umowy
z zastrzezeniem, ze w przypadku dostarczenia element6w lub sprzytu innego rodzaju
(zamiennego) niz w ofercie Zamawiajitcy Zitda by nie byl on gorszy od oferowanego w ofercie
przetargowej Wykonawcy, g) zmiany powszechnie obowiitzujitcych przepis6w prawa w zakresie
majitcym wplyw na realizacjy przedmiotu zam6wienia, h) zmiany stawki podatku od towar6w i
uslug (Nowa stawka podatku bydzie miala zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany
stawki podatku VAT), i) zaszla koniecznosc uzyskania trudnych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zg6d bitdz pozwolen os6b trzecich lub wlasciwych organ6w, j) z
powodu dzialan os6b trzecich uniemozliwiajitcych wykonanie poszczeg6lnych element6w
przedmiotu zam6wienia, kt6re to dzialania nie sit konsekwencjit winy kt6rejkolwiek ze Stron, k)
w zakresie zmiany rozwiitzan technicznych w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z
zalitcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, ze zmiany te nie pogorszit
wlasciwosci funkcjonalno

uZytkowych przedmiotu zam6wienia i bydit korzystne dla

Zamawiajitcego, 1) zmiany mogit dotyczyc okolicznosci: a) powodujitcych poprawienie
parametr6w technicznych przedmiotu zam6wienia; b) wynikajitcych z aktualizacji rozwiitzan z
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uwagi na postyp technologiczny lub zmiany obowi,!-zuj,!-cych przepis6w; c) powoduj,!-cych
obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacjy i konserwacjy wykonanego przedmiotu
zam6wienia. 3. Podstaw'!- przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania mozliwosci
swiadczenia dostaw przez Wykonawcy w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich
przerwania, potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiaj,!-cego w formie pisemnej. 4. Podstaw,!
sporz,!-dzenia aneksu do umowy bydzie wniosek Wykonawcy, w kt6rym Zamawiaj,!-cy potwierdzi
okres wstrzymania na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 1 (w tym takze zwi,!-zanych z
epidemi,!- COVID-19). 5. Ustala siy warunki dokonywania zmian: 1) zmiana moze bye inicjowana
na wniosek Zamawiaj,!-cego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskuj,!-ca zobowi,!-zana jest do
szczeg6lowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidlowa realizacja przedmiotu
zam6wienia, gospodarnose, efektywnose, zmiana element6w maj,!-cych wplyw na wysokose
wynagrodzenia wskazanych przez Zamawiaj,!-cego w SIWZ, itp., 2) zmiana musi uzyskae
aprobaty obu stron, 3) zmiana musi bye zgodna z SIWZ oraz ustaw'!- Prawo Zam6wien
Publicznych. 6. Zmiany Umowy wymagaj,!- formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob

udost~pniania

informacji

Srodki sluz~ce ochronie informacji

0

0

charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu:

Data: 2020-10-09, godzina: 08 :45,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglydu na piln,!- potrzeby udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie
W skazae powody:

Jyzyk lub jyzyki, w jakich mog,!- bye sporz'!-dzane oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

postypowaniu
> > oferty mog,!- bye skladane w jyzyku polskim

IV.6.3) Termin zwi~zania

ofert~:

do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje
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nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub

cz~sci

zamowienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAL£\CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ£\CE OFERT CZ~SCIOWYCH
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