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Ogloszenie nr 604492-N-2017 z dnia20l7-70-19 r.

ln$ytut Mdeorologii i Gospodarki wodnej - Pariswoary Insytut Badalczy: Rernont
polegajqcy nawymianiebram garazo/vych w budynku F (garaz), polozonym naterenie

lM GW-PIB w Krakoarie przy ul. Piotra Bororego 14'

oct oszENlE O ZAMoWIENIU

- Roboty budorylane

Zamievczanie ogloszenia: Zamiesznzanie obowi4zkowe
Ogrloszarie doty

ey'. Zam6wienia publicmego

Zam6aieniedotycry prciektu lub programu wspolfinansoivanego zegodk6r Unii EuropQd<iQ
Nie

Naaara

prcjektu lub Programu

kt6rych
O zam6vvienie mogq ubiega6 dq wytqcznie zaklady pracy chronionq oraz wykonavtrcy'
jednodd<,
dzialalno66, lub dzialalnots icfr wyodr$nionycfr organizacyjnie

rdizottdy zan6,vieniq ob{mujegolurq

i zaurodolrq integracieoa6b

kt6rebf,q

bdacyd cdonkami

gr up spolecznie mar gi nal izo\ /anych

Nie

jednej lub wigcej
NaleZy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale2qcych do
kategorii, o k16rych mowa

w art.22 ust.

2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych

pnez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY
Podqporvanie

p.zqr

cwtadza

@rtralny zamaliaj qgy

Nie
Postqporvan i e

pr

zep r o,vad za pod m

i

ot, kt

6r ern

u zama'ui $ ryy pod

er

ryllp oa/

er

ryl

i

przeprolvadzanie podqPorania

Nie

lnformaQenatenat podmiotu kt6rsnu zamat'id14cy porrieryl/po,rrierzyli proi\/adzenie
podQpo\wania:
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Podqpoaanie j ed prz€pro/vadzanew+d nie przez zama'\'iaj qcych

Nie

przeptowadzajq postgpowanie oraz
Jezeli tak, nalezy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie
z
podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz
danymi do kontakt6w:

Podqpowanie jed prz+rcn ,adzanewsp6lniez zama 'iajEcymi z innych
czlonkcnrvski ch Uni

paidw

i EuroPQ skiQ

Nie

Wprrypadkuprzeprovvdzaniapodqpoalaniawsp6|niezzama,',iajqqymizinnydtpai$w
czlonkorvskich Unii Europ{skiQ

-

majqcezado€o\ /aniekrajo /eprar/lro zam6ruiel

publicznych:
InformaQ e dodatkorye

|.1)NAZWAIADRESlnstytutMeteorologiiiGospodarkiWodnej.Paristwowylnstytut
Warszawa,
Badawczy, kajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podlesna 6| ,0|673
graryna.glowackawoj. mazowieckie, paristwo Polska, tel. 22 5694230,5694416,5694263, e-mail
chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres shony intemetowej (URL): www.imgw.pl
Adres profilu nabywcY:
lub format6w
Adres strony intemetowej pod kt6rym moina uzyskad dostgp do narzgdzi i urz4dzeri

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostqpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Innv

(proszq okreSlii):

Paf stwowy Inst;rtut BadawczY

t.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAM

owlENlA (jetdi

dotvczy):

podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z

jest
zxnawnj4cyrni zinnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych
przeprowadzenie
odpowiedzialny za przeprowaazenie postgpowani4 czy i w jakim zakesie za
ptznz
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie ttdzielane
kaZdego
r zecz

z zanawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

pozostaly ch zamawiaj 4cych)

:

I.4) KOMUNIKACJA:
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Niograniczony, pdny i bepo6redni dodqp do dokument6iv z podpo,vania mo/na uzyska6

adresn (URL)

pod

Tak

www.imgw.pl

Adres$rony intandoar$, na kt6rq zamieszczona bflziegecyfikaQ

an6r

a

idotnydr warunk6\iv

ri€nia

Tak

www.imgw.pl

Dodp
pod

do dokum$tow z

pdgpo

/ania

j€*

ograniczony - wiqc$ informaQ i mozna uryd(ac

adr€n

Nie

Ofaty lub wnioski

o dopuszczaniedo udzialu w po*Qpowaniu naleZy przesylae:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone

jed przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuvczarie do udlalu w

podQpo ,aniu w innY sPosob:

Nie
Inny spos6b:

vl/ymagane

w inny

jed przedanie ofat lub wnioek6iv

o dopuszczeniedo

udzialu w podQpo\ivaniu

spo#:

Tak

Inny spos6b:
Oferty naleiry skladad w formie pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
Adres:
Instytut Meteorotogii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy Instytut Badawczy, Oddzial w

Krakowie, ul. Piotra Borowego 14,30-215 Krak6w
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plik6trt'
KomunikaQa dektroniczna wymaga korzy$aniaznarz$.z i urzflzer\ lub format6ru

kt6re nie sq o96l nie dodQPne
Nie
pod
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezptatny dostqp do tych rtrrzqdzi mo2na uzyska6
adresem: (URL)

I|

.1) Nazrrva nadana

zamo/via.iu prze.zamawiajqcego: Remont polegajqcy

na wymianie bram

garazowych w budynku F (garul), poloinnym na terenie IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra
Borowego 14.

Numa rderencyj

ny : ZP l7 /2017 | OKk

przed weczQcisn podQpo\ /ania o udzidenie zam6wienia przqroirradzono dialog tedtniczny

Nie

ll.2) Rodzaj zam6\ivi€nia: Roboty budowlane
ll.3) Informacja o mo2 iwo&i sktadania ofert czqsdorycft
Zam6wienie podzielone jest na czg3ci:

Nie

ofaty

lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w podQpo^/an iu mozna d(lada6w

odniesieniu do:

zunawieilryy zarzega sobie pra/vo do udzidenia lqcznie ndqpujqcydl czesci lub grup
cz€6ci:

Maksymalna f iczb a eqixi amwienia, na kt6re mo2e zoda6 udzidone zam6$,ieniei €dn€rnu
wykona\ rcy:

ll.4) Krotki opisprzedmiotu zamoriviania (widko6c, zakres' rodzaj i iloS dodar, udttg lub
rob6t budoa/arrych lub okredeniezapotrdoarania i wyragan ) a w przypdku partnerdwa
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innovvacyjnego- okredaniezapotrzebourania na innorvacyjny produkt, ustugqlub roboty

budo|lane Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie

zadania pn.: ,,Remont polegaj4cy na

wymianie bram gara2owych w budynku F (garaz,) polozonym na terenie IMGW-PIB w I(rakowie
przy ul. Piotra Borowego 14". Szczeg6lowy opis przedmiotu zam wienia nnlduje sig w
Z,al4czrtik:unr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zam6wienia'

ll.5) Glo/vny kod CFV: 45421000-4
Dodatkowek ody

Cfl/:

tr*t-l
|;-*;l
||

.6) Calkor,rrita warto66 zam6rryienia (le:d i zanawiajqcy podaje infornncje o warto6ci

zanrllvienia):
Warto66 bez

VAI:

Waluta:

(wpr4padkuurrfirrlranurrrycfr|ubdynanicaegpq$eruzakuflol-szaqmkqracalkoadta
naksyrralna warto66 w calym okede oboiviqzrwania unrorvy ranrnrud lub dynanicztego

sy$eru zakuPdiv)
ll.7) czy przeridujedg udzideniezam6/vien, o kt6rych mcnr/a w art. 67 ud.

1

pkt 6 i 7lub w

art. 134 ud.6 pkt 3 udarY kP: Nie
jakich zostan4 udzielone
OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na
zam6wieni4 o kt6rych mowa wau,:t.67 ust. I pkt6lub wart. 134ust.6pkt3 ustawy Pzp:

Okre, w kt6rym realizonrane b$zie zam6rvienie lub okres, na kt6ry zodala 7a\Nafia
umoiva ramo /a lub ok res, na kt6ry zodal udanoirriony dynamiczny sy$ern zakup6|:
|

| .8)

miesi4cach: lub dniach:
lub
data ro4oczgcia: I ub zakoriczenia: 2017 -12-22

ll.9) | nfor macj e dodatkore
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il r.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

|||.1.1) KompdanQe lub upra ,ni€nia do pro,vadzenia okreflonq
o

ilewynika to z odr$nych przepisc

dlalalneii

zararodot'rQ

'

/v

Oke6lenie warunk6w: Zamawial4cy nie okreSla warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
II|

$tuaq

.1.2)

a finansorlrra

lub ekonorniczna

okresleniewarunk6w:Wykonawcy,kt6rzyposiadaj4ubezpieczenieododpowiedzialnosci
zam6wienia na sumq
cywilnej w zakesie prowadzonej dzialalnoSci znr4znei z przedmiotem
nie mniejsz4 niz 100 000,00 zt (PLN)'

Informacje dodatkowe
| | | . 1.

3) Zdol no66 tecfr ni czna I ub zanrodoitra

niz w okesie ostatnich 5 lat
okeslenie warunk6w: wykonawcy, kt6rzy wykonali nie wczesniej
jest kr6tszy - w
przed uplywem terminu skladania ofe rt, ajeircli okres prowadzenia dzialalnosci
tyrn okresie

-

remont
co najmniej jedn4 robotq budowlan4 obejmuj4c4 swoim zakresem

i

wymaga' aby wartoS6
wymiang bram garazowych lub podobnych, przy czym zznawiai4cy

kazdejrobotybudowlanejwynosilaconajmniej80000,00zlbrutto(PLN)-wskaz4,zemaj4
kierownika rob6t
skierowan4 do realizacji zam6wienia co najmniej 1 osobg na stanowisku
do kierowania robotami
budowlanych - musi posiadai uprawnienia budowlane bez ograniczeri

budowlanymiwspecjalnoScikonstrukcyjno-budowlanejlubodpowiadaj4ceimwa2ne
uprawnieniabudowlanewydanenapodstawieprzepis6wobowiqzuj4cychwdacieichwydania.
dopuszczenie
wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o
Zamaviaiqcy

czynno6ci przy realizacii
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych

zam6wieniawrazzinformacj4okwalifikacjachzawodowychlubdoSwiadczeniutychos6b:
Tak

Informacje dodatkowe:
||

r.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
l f f .2.

1

) Poddarrry wykl uczeni a ok re{ one w art' 24

u{" 1 udarqy Pzp

ud. 5
lll.2.2)Zamattiajqcy przeddujewykluczeniewykonalcy na pod*ai'lieart. 24
wykluczenia:
u$arvy Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastqpuj4ce fakultatywne podstawy

6z15
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Tak (podstawa wykluczenia okeslona w art. 24 ust. 5

"'

pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre5lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

lll.3) WYKAZ OS/VIADCZEN S(LADANYCH PRzEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
sPEr.NlA WARUNKI UDZIAt U W POSI-EPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
o$rviadczenieo niepodleganiu wykluczeniu oraz spdnianiu warunkdiv udzialu w
podqpo^/aniu
Tak

Osriadczenie o spdni ani u kryter i 6w sdek$

i

Nie
III

.4)

WYKAZ OSNI ADCZEilI

L

UB DOK UM ENTOW, g<LADANYCH PRZEZ

WYKoNAWCEWPoSTEPoWAN|UNAWEZWAN|EZAMAW|AJACEGoWcELU
PoTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 USI. 1 PKT

3

USTA\TVY PZP:

pkt 13)'
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
14) i 21) ustawy, wystawionej nie wczesniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania

ofert, b) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzEdu skarbowego potwierdzaj4cego, ze

wlkonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczesniej niZ 3 miesi4ce
przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj qcego, 2e

Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
nale2nosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub gr4ywnami, w szczeg6lnosci uzryskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu, c) zaSwiadczenia wlaSciwej
terenowej jednostki organizacyjnej zakladrlJbezpieczef Spolecmych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwier&aj4cego, ie wykonawca nie
zalega

tzt)

z op\acaniem skladek na

ub ezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie
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dokumentu
wczesniej niZ 3 miesi4ce pfzed uptywem terminu skladania ofert lub innego
splat
potwierdzaj4cego, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem w sprawie

uryskal
tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci
platnosci lub
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raly zaleglych
rejestru
wstrrymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, d) odpisu z wlasciwego

je2eli odrgbne przepisy
lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej,
podstaw wykluczenia
wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
na podstawie art. 25 ust' 5

pkt

1) ustawy,

ilt.5)wyKAZ OsA/tADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH

PRZEZ

WYKoNAWCEWPoSTEPoWAN|UNAWEZWAN|EZAMAW|AJAoEGoWcELU
1 PKT
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA WART.25 UST.

1

USTAWY PZP

ilt.5.1) W ZAKRESTE SPELNtANIA WARUNKoW UDZIALU W POSIQPOWANIU:
a)sytuacjiekonomicmejifinansowej_dokument6wpotwierdzaj4cych,2eWykonawcajest
6ci zwi4zanei z
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno
jest
przedmiotem zam6wienia. W przypadku, gdy dokument potwi efizzj4cy,Ze Wykonawca

zwiqzanej z
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
przedmiotem zam6wienia okre6la kwotQ sumy gwarancyjnej wyra:Zon4 w walucie obcej '
warunku udziatu w
Zamawiaj4cy w celu weryfikacji spelniania przez Wykonawca okreSlonego
postgpowaniu, obliczl r6wnowartosd tej kwoty w zlotych polskich (PLN) wedlug Sredniego

kursuwalutyobcejogloszonegoprzezNarodowyBankPolskiwdniu,nakt6rywystawiono
na kt6ry
dokument ubezpieczenia. W przypadku gdyby Narodowy Bank Polski w dniu'
wystawiono dokument ubezpieczenia, nie oglosil sredniego kursu tej waluty, Zamawiajqcy

obliczyr6wnowarto3dkwotywedlugpierwszegoSredniegokursutejwalutyogloszonegoptzf.z
b)
Narodowy Bank Polski po dniu, na kt6ry wystawiono powolany dokument ubezpieczenia.
nie
zdolnoici technicznej lub zawodowej: E wykazu rob6t budowlanych wykonanych
okres
wcze$niej niz w okresie 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajeieli
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy

-

w tym okesie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci,

wykonane' z
daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaty
wykonane nalezycie
zal4czeniem dowod6w okreslaj4cych czy te roboty budowlane zostaly

(formularz wykazu stanowi zal4cmik nr 6 do SIWZ) Powyzsrymi dowodami 4 referencje bqdi
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty

wykonywane, ajekeli zuzasadnionei przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
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jest w stanie uryskao tych dokument6w

-

"'

inne dokumenty. Jeinli wykaz, oiwiadczenia lub inne

moze on zwr6cid sig
zlohone przezWykonawca dokumenty budz4 w4tpliwosci Zamawiaj4cego,

byty wykonane' o
bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz kt6rego roboty budowlane
wykonanych rob6t
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakesie. Jezeli wartos6

weryfikacji spelniania
budowlanych zostanie wyrarzona w walucie obcej , Zarnawiaj4cy w celu
r6wnowartoSd tej
przez Wykonawc9 okedlonego warunku udzialu w postQpowaniu, obliczy

kwotywzlotychpolskich(PLN)wedtugSredniegokursuwalutyobcejogloszonegoprzez
gdyby Narodowy Bank
Narodowy Bank Polski w dniu wszczgcia postgpowania W przypadku
polski w dniu wszczgcia postgpowania nie oglosil sredniego kursu tej waluty, Zamawiaj4cy
ogloszonego pf,Ez
obliczy r6wnowartosd kwoty wedtug pierwszego sredniego kursu tej waluty
przez
Narodowy Bank Polski po dniu wszczgcia postEpowania. El wykaz os6b skierowanych

robotami
wykonawca do realizacji zam6wienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie

wykonania
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnieri niezbqdnych do
informacj4 o podstawie
zam6wienia. a tak2e zakresu wykonywanych przez nie crynnosci oraz

dodysponowaniatymiosobami(formularzwykazustanowiza|4cznikwTdoSIWZ)
ilr.5.2) W ZAKRESE KRYTERIoW SELEKCJI:
| | | .6)

WY KAZ OsA/l ADCZEN L U B DoK uM

ENTow SKI-ADANYCH PRZEZ

WYKoNAWCEWPoSTEPoWAN|UNAWEZWAN|EZAMAWIAJAoEGoWcELU
UST.
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25

l

PKT 2

USI-AWY PZP

lll.7) INNE DOKUM ENTY NIE WYM IENIONE W pkt lll'3) - lll'6)
rcalizacji
p
Zobowiqzanie do oddania do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na otnsby
tej sa4ej grupy
zam6wienia; Informacja o przynale2nosci lub braku przynale2nosci do
kapitalowej

rv.1)
I

V

1.

oPls
1)

Tryb udl

d eni a zam6rriani a: Przetarg nieograniczony

|Y.1.2) Zanauiajqqy :qda wniesienia wadium:

Nie
Informacia na temat wadium

9
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1V.1.3) Przea/duje siq udzidanie zaliceek na poczd wykonania zamdruisria:

Nie

Nalef

1v.1.4)

podaC informacje na temat udzielania zaliczek:

do
wymaga siezlozenia ofert w podaci katalog6iv dektronicznycfi lub dotqgzenia

ofet katalog6rv dektronicznYch:
Nie
do ofert
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia

katalog6w elektronicznYch:

Nie
Informacje dodatkowe:

I

V. 1.5.)

Wymaga

si

q zlo2eni a of erty war

i

anto,vq

:

Nie
Dopuszcza sig Aolpnie oferty wariantowej

Nie
zasadniczej:
Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza si9 tylko z jednoczesnyrn zloircn\em oferty

Nie

1V.1.6)Prza,vidywanaliczbawykonairrc6w,kt6rryzodanqzapr@enidoudzialuw
podepq,aniu

(prdarg ogranicany, negocjaQezoglmlian dialog konkuralcyjny, partnerdrrc innoracyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

1V.1.7)

Informacje na tsnat umowy ramo/vq lub dynamicznego rySanu zakup6\'v:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

l0zl5
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Informacje dodatkowe:

zakup6w:
Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu

Adresstronyintemetowej,nakt6rejbEd4zarrtieszczonedodatkoweinformacjedotycz4ce
dynamicanego sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:
dopuszcza sig zlo2enie ofert w
W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w

formie katalog6w elektronicznych:
do
przewiduje sig pobranie ze zlo2onychkatalog6w elektronicmych informacji potrzebnych
systemu zakup6w:
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

I

V. 1.8)

Auki

a

dektroniczna

przeirridzianejest przepro,adzenieaukQi dektroniczni (prdarg nieograniczony,

ptd;ilg

ogranic@rry, nesocjaqez €losrenian) Nie
bqdzie prowadzona:
Nale2y poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja

Na|e{wskaza6dernenty,kt6rychwartosib{qprzedmiotanaukcjidektroniczn$:
wartoid wynikajqpe z opist't przedmiotu
Przarviduj e siq ogranicz€nia co do przedsa'ionydr
'
zamOwienia:

wykonawcom w trakcie aukcji
Naleiry poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione
elektonicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:
Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jakijestprzewidzianyspos6bpostgpowaniawtokuaukcjielektronicmejijakiebgdqwarunki'na
jakich wykonawcy bqd4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief):
ro zwr4zahi specyfikacji
Informacje dotyczqce wykorrystywanego sprzQtu elektronicznego'

technicznych w zakresie pol4czefr:

w aukcji elektronicmej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w

ll

z
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Informacje o liczbie etap6w aukcji elekhonicznej i czasie ich trwania:

Czas hwania:

Crywykonawcy,kt6rzyniezloilinowychpost4piei,zostan4zakwalifikowanidonastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

tv.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1)

Krytaia

1V2.2)

Krytaia

ooeny ofert:

Kryteria T.naa.zenie
Cena

f

V.2.3)

100,00

Zadraranie procedury, o kt6r$

mo\wa w

art' 2MauS" 1 u$aly P4 @rzntNg

nieograniczony)

Nie
ne
lV.3) Negocj ag e z oglo€zeniern, dialog konkuralcyj ny, partne dwo innot 'acyj
1V.3.1) Informaie na t€rnat n€Soci aci i z oglovanian
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidziane jest zaslrizezenie prawado udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocjacj i

ofert:
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby
Nale2y podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

I

V.3.2) | nf or ma{ e na temat

d i al

ogu konk urencyj nego

opispotrzebiwymagarlzamawiaj4cegolubinformacjaosposobieuzyskaniategoopisu:

12z15
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Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przewiduje
przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstaw9 do skladania ofer! jezeli zamawiajqcy
nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby tozwi4zah:
Naleiry poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) lnformaQ e na

tenat partner$wa

inncnaracyj nego

musz4
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym
odpowiadad wszystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
warunk6w zam6wienia:
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych

Informacje dodatkowe:

I

V4) L icytaQ a d ektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

w licytacji
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia
elekhonicznej:

w tym
wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej'
wymagania techni cne wz4dzeh informatycmych:
wysokosci
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych

post4pief:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

13z15
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elapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicmej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

umowy w
Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej
umowy:
sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r

Wymagania doty cz4ce zzbezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

tv.5) zMIANA UMOWY
na
Przarvidujesjg isotne zniany podano/vierl zmtartd umot /y w $o$nku do tre6ci oferty'
podSav{ie kt6rd dokonano wyboru wykona /cy: Tak
Nale2y wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Umowa w sprawie zam6wienia publicznego, jak4 Zamawiajqcy zavnze z Wykonawc4'
sporz4dzona na podstawie wzoru umowy, zal4cznik

w

8 do

zostanie

sIWZ. 2. Zanawiai4cy przewiduje

zawartq z
mo2liwos6 dokonania w uzasadnionych okolicznodciach zmian postanowiei umowy
zmiany
wykonawcq w stosunku do tresci jego zobowi4zania zawartego w ofercie. 3. wszelkie

treSciumowybgd4wymaga6podrygoremniewa:ino5cizachowaniaforrnypisemnej'4.
przewidziana w ust. 2 mo2liwo56 dokonania zmian postanowieri zawartej umowy obejmuje w
szczeg6lnoSci sytuacje, wymienione

w $ 16 wzoru umowy, stanowiqcego zal4cznik nr 8 do SIWZ'

5.Kakdazestronumowybgdziemoglawyst4pi't'zpropozycj4dokonaniazmianpostanowieri
zawartejumowy.PropozycjatabEdziemusialawskazawa6naokolicznoSciuzasadniaj4ce
potwierdzenie rzeczywistego
wprowadzenie zmian, a o ile to wlasciwe, zavierai takae dowody na
do
istnienia tych okolicmosci. 6. Zmiany postanowierl zawartej umowy nie mog4 doprowadzic
naruszenia art. 144 ust.

I

ustawY.

rv.6) | NFORMACJE ADM I Nlsl-RAcYJNE

1

V.6. 1 )

So€ob udodQpni

$odki duAge

l4 z15

ani a i nf or macj

i o drar akterze pouf nym (j ed i dotyczy)

:

ochron i e i nf or maq i o char akterze pouf nym
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1V.6.2)

Termin ddadania ofert lub wniosk6r,v o dopuszczeniedo udzialu w podQpov\,aniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody:

Jgzyklubjgryki,wjakichmog4by6sporz4dzaneofertylubwnioskiodopuszczeniedoudzialuw
postgpowaniu

f

v6.3) Termin z/dqzania ofqlal: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

prrypadku
Przeaiduje si9 unia,rra2nianie podqporruania o udzideniezamdn'ienia' w
nieprryznania sodkdru pochodzqcych z budzdu unii Europ$ ski{ oraz niepodl€ajacycfl

1V.6.4)

ai\rrotoivi godk6iv z pomoGy

udldonej przez paidwa czlonkoi\rskie EuropQskiego

sinanso^'anie
Poroanmienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by,6przenwone na
calo!:i lub

czQSci

zam6wisria:

1V.6.5) Przsividujesiq

uniarvainiatie podqporvania o udzideniezam6rvienia, jezdi $odki

duiqce $inansorruaniu zam6wien na badania naukcruve lub prace roz\ rci

zamaaiajqcy Tflmie'
zodaly mu
I

15zl5

zd wzqjnazye

o\,t

e,

kt6re

na$inansowanie caloaci lub czqri zam6^,ienia, nie

Ptzy rane

V.6.6) | nfor macj e dodatkovt

s
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