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Adres strony intemetowej, na ktÓĘ zamieszczona będzie specyfikacja istotnyń warunków zamówienia fieżeli doĘczy):

http;//wltlw.zawiercie.bip.net.pl ; www.bip,zgm-zawiercie.pl

Ogłoszenie nr 26440 - 2017 z dnia 2017-02-16 r,

Zawiercie. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach

projektu pn,: ,,Wdrozenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w

Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zaw ierciu" lll
OGŁOSZENI E O ZAMOW| ENl U - Dostawy

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe

ogłoszen ie dotyczy: zamówienia publicznąo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europej skiej

tak

Nazwa proj ektu |ub programu

Wdrożenie usług Elektronicznąo Biura Obsługi Mieszkańca w Zalładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu lII

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

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuj e

społeczną izawodową integrację osób będących członkamigrup społecznie marginalizowanych

nie

NaleĄ podać minimalny procentovvy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w

ań, 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30o/o, osób zatrudnionych pzez zakłady pracy chronionej lub wykonawów albo

ich jednostki (w o/o)

SEKCJA l; ZAMAWIAJACY

Postępow an ie przeprow adza cen traln y zam aw iaj ący

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępow an ia

tak

l nformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyłl powierzyli prowadzenie

postępow an ia :Zakład Gospoda*i Mieszkaniowej w Zawierciu ul, Kaywa 3 42-400 Zawiercie tel. 03/ 67 234 83, a32|

67 2I7 14 e-mai| : zgm@zgm-zawiercie.pl ; zamowpubliczne@z9m-zawiercie.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie plzezzamaw iaj ących

nie

\ UJ)
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Jezeli tak, należy wymienić zamawiająrych, którzy wspólnie pzeprowadzają postępowanie oraz podaĆ adresy ich siedzib,

krajowe numery idenĘfikaryjne oraz osoby do kontaKów wraz z danymi do kontaktów:

postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Eu ropej skiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymiz innych państw członkowskich

Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

lnformacje dodatkowe:

l . 1) NAZWA l ADRES: Gmina Zawiercie, krajowy numer idenffikacyjny 51596800000, ul, ul. LeŚna ż, 42400

Zawiercie, woj. śląskią państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 ż2 684.

Adres strony internetowej (URL) : tłlww.zawiercie,eu

l . 2) RoDZAJ ZAMAW|AJĄcEGo: Administmcja samoządowa

1,3) WSPÓLNE UDzl ELANlEZAMoWlENlA (j eżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w pzypadku wspólnego pzeprowadzania postępowania, w Ęm w

przypadku wspólnąo pzeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (Kóry z zamawiających jest odpowiedzialny za pzeprowadzenie postępowania, uy i w jakim zakresie za

pzeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane pnez każdąo z

zamawiających indywidualnią czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na zecz pozostałych zamawiająrych)l

1.4) KOMUNlKACJA:

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

(URL)

nie

Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych warunków zamów ien ia

tak

urrłlw.zawiercie.bip.net.pl ; uruw.bip.zgm-zawiercie.pl

Dostępdodokumentówzpostępowania jestograniczony-więcej informacj imożnauzyskaćpodadresem

nie

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

Elektron iczn ie

nie

adres

ęl,
2z12 l 2017-02-16 10:48



Ogłoszenie ltą: / /b4.tup.gov.pl/Out/Browser.aspx? id:8ee2a7 0 | -l bd6-4859-ba...

DoPuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

nie

WYmagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

tak

Inny sposób:

Ofertę nalezy złożyĆw siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kr4łła 3,42-400zawiercią osobiście lub

pzesyłką pocztową

Adres:

Zakład GosPodarki Mieszkaniowej ul, Krzywa3,42-400 Zawiercie, PunK obsługi Interesanta (parter)

Komunikacj a elektroniczna Wymaga korzystania znarzędzii urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

nie

NieogranieonY, Pełny, bezpoŚredni i bezpłatny dostęp do tych naęędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA l l: PRZEDMIoT ZAMÓWIENlA

ll"l) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Zakup spzętu komputerowąowrazzoprogramowaniem

w ramach Prujektu Pn.: ,,Wdrozenie usług Elektrcnicznąo Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki

Mieszkaniowej w Zawierciu" III

N u m e r referen cyj n y : ZP.27 I.15.20t7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

l1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

l1.3) lnformacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na czqści:

Nie

l1,4) Krótki oPis PrzedmiotU zamówienia (wielkośĘ zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

okreŚlenie zaPotaebowania iwymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _ określenie

zaPotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup spaętu komputerowego wraz

qL
z|2
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z oprogramowaniem w ramach projeKu pn.: ,,Wdroźenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie

Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu" III. Zakup sprzętu i oprogramowania Dla wydajnąo funkg'onowania

poszcząólnych e-usług konieczny jest zakup nowąo spzętu komputerowego, Na stacje robocze, pzeznaczone dla

uzytkowników końcowych pzewiduje się komputery, które zapewnią vvysoką wydajnośó kompatybilność oraz stabilność

pracy. Wysoka częstotliwość taktowania procesora, duża iloŚĆ pamięci operacyjnej, pojemny dysk twardy twozą

zestawienie, które zapewni efektywność działania komputera nawet dla wymagających aplikacji. Użytkowanie nowych

zestawów komputerowych zapewni wysoką wydajność i stabilnoŚĆ placf , pnez co wpłynie na zwiększenie zadowolenia

klientów z obsługi. InwestyQa pzewiduje zakup spzętu: 28 sż, stacji roboczych wraz z monitorami (zestawy

komputerowe); 5 szt. tabletów dla pracowników ZGM w celu obsługi aplikagi mobilnej; 1 szt. serwer. Ponadto

zaplanowano także zakup odpowiedniego oprogramowania systemowego oltlz oprogramowanie biurowe i antywirusowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załąa.nik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

l 1.5) Główny kod CPV: 48624000-8

Dodatkow e kody CPV:4B820000-2, 30213000-5, 302].3100-6, 30213200-7

ll .6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wańoŚci zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w pzypadku umów ramowych lub dynamiczn€o systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartoŚĆ w

całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznąo systemu zakupów)

ll^7)Czy przewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowaw ań.67 ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.

6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

l1.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie Iub okres, na który została zawarta umowa ramowa

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 60

l l ,9) l nformacj e dodatkowe: Maksymalny akceptowalny przez zamawiającego termin realizacji przedmiotu

zamówienia : 60 dni. Minimalny akceptowalny pzez zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia : 30 dni,

SEKGJA lll: lNFORMAGJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMlCZNYM,

Fl NANSoWYM l TEcHNl CZNYM

l l l .1) WARUNKl UDZ|AŁU W PosTĘPoWANl U

ll1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów

określenie warunków:

^/\ 0,4
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Informacje dodatkowe

ll1,1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków:

Informa§e dodatkowe

l l 1.1.3) Zdolnośc techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Zamawiająry uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolnoŚci techniczne lub zawodowe

zapewniające nalezyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaźe, że: 1) w okresie ostatnich tzech lat przed

upływem terminu składania ofelt, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w tym okresią zrealizował

należycie co najmniej 1 zamówienie, o wartości min. 50 Ęs. zł. brutto, KÓrego pzedmiotem była dostawa spzętu

komputerowąo (tj. komputerów stacjonarnych i/lub paenoŚnych) wraz z systemem operaryjnym i

oprogramowaniem biurowym.

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

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonująrych czynnoŚci pny realizaĄi zamówienia wraz z informaQą o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

l l l .2) PoDSTAWY WYKLUCZEN| A

l l l .2.1) Podstawy wykluczenia określone w a.t- 24 ust. 1 ustawy Pzp

ll1.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust, 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający pzewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreŚlona w ań.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

(podstawa wykluczenia okreŚlona w art.24 ust, 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt B ustawy Pzp)

l l 1.3) WYKAZ oŚWlADCZEŃ SKŁADANYCH PRaFżWYKoNAWCĘW CELU WSTĘPNEGo PoTWlERDZENlA,

ZE N l E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁN l A WARUNK| UDZI AŁU W POSTĘPOWAN l U ORAZ

SPEŁN l A KRYTER| A sELEKcJl

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów se\ekcii

nie

l l l 4) WYKAZ oŚWlADCZEŃ LUB DoKUMENToW , SKŁADANYCH PR^EZ WYKoNAWCĘ W PosTEPoWAN l U

NA WEZWAN| E ZAMAW|AJACEGo W CELU PoTWl ERDZENlA oKollczNoŚcl , o KToRYCH MoWA W ART.

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowąo potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionąo nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, źe wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należnoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

,9,,/ą 2011-02-16 10:48
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gzywnami, w szcząólności uzyskał prżeWdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raty zaląłych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania deryzji właŚciwąo organu; 2)zaŚwiadczenia właŚciwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolnicząo Ubezpieczenia Społecznąo albo

innego dokumentu potwierdzającąo, że wykonawca nie zaląa z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającąo, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub gzywnami,

w szczególności uzyskał paewidziane prcwem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na nty zaląĘch płatnoŚci lub

wstaymanie w całości wykonania decyzji właściwego oĘanu; 3) odpisu z właŚciwego Ęestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeźeli odębne paepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluaenia na podstawie ań. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 4) oŚwiadczenia

wykonawry o braku orzeczenia wobec niego Mułem środka zapobiąawcz€o zakazu ubiąania się o zamówienia

publiczne;

lll"5) WYKAZ oŚWlADCZEŃ LUB DoKUMENToW SKŁADANYCH PRZEZ.WYKoNAWCĘW PosTĘPoWANlU

NA WEZWAN| E ZAMAW|AJACEGo W CELU PoTWl ERDZEN|A oKoll czNoŚcl , o KTÓRYCH MoWA W ART.

25 UsT. ,l PKT 1 USTAWY PzP

ll 1.5.1) W zAKREslE SPEŁNIANlA WARUNKÓW UDZ|AŁU W PoSTĘPoWANlU:

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w pzypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych ńwnież wykonywanych, w okresie ostatnió 3 lat przed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest

króiszy , w tym okresią wraz z podaniem ich wartości, pzedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzelcz. których

dostawy lub u9ugi zostały wykonaną oraz załączeniem dowodów okrŚlających czy te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane nalezycią przy czym dowodami, o których mowa, są referenq'e bądź inne dokumenty

wystawione pzez podmiot, na ft&z. którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w pzypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych ą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyęyny o obiektywnym charakteze wykonawca

nie je§t w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawry; w pzypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być

wydane nie wczćniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

ll l .5.2) W ZAKRES|E KRYTERIÓw selexc.lt:

l ł l ,6) WYKAZ oŚWlADCZEŃ Lus ooxu]uENToW SKŁADANYCH PRZEZ WYKoNAWCĘ W PosTĘPoWANl U

NA WEZWAN| E ZAMAW|AJACEGo W CELU PoTWt ERDZEN|A oKoll czNoŚo , o KToRYCH MoWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W zakresie zapewnienia spełniania pzez dostawy lub usługi wymagań okrŚlonych paezZamawiając€o w

Specyfikaqi Istotnych Warunków Zamówienia w załąeniku nr 1 Opisie Pzedmiotu Zamówienia: l)W przypadku

zestawu komputerowąo: .Wydruk ze strony intemetowej potwierdzający osiągnięty wynik wydajnoŚci obliczeniowej

zaoferowanąo procesora osiągająry w tście PassMark CPU Mark w katąońi Average CPU Mad<, wynik min, 6600

ą(,
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punktów według wynikÓw ze strony https://wwr,v.cpubenchmark.net; .CeMkat producenta oferowanego systemu

operacyjn€o lub wydruk ze strony www potwierdzający kompaĘbilnoŚĆ oferowanĘo komputem z oferowanym

Systemem operacyjnym; .CerMkat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu; .Deklaracje zgodności CE

spzętu komputerowąo; .Dokument potwierdzający spelnianie wymogów normy Energy Star 6.0 lub nowszej; 2)W

przypadku serwera: .Wydruk ze strony potwierdzająry osiągnięty wynik dla oferowanąo modelu sefwera i procesora

min. 194 punktów w terfoie SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec,org,; .Dokument potwierdzający,

ze oferowany Senłer został Wyprodukowany zgodnie z normą Iso-9001 lub równoważną oraz ISo-14001 lub

równoważną; .Deklamcje zgodnosci CE Senłem; .Dokument potwierdzający (np. wydruk ze strony www), że

oferowany Senłer znajduje się na liŚcie Windows Server Catalog i posiada status feńified for Windows" dla

systemÓw Windows Server Windows 20L2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 3)W

paypadku wszystkich spaętów nalea1 załącaft karty katalogowe producenta potwierdzające spełnianie wymagań

okreŚlonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Pzedmiotu Zamówienia pzez oferowany spzęt.

l l 1.7) l NNEDOKUMENTYNlEWYMIENlONEW pkt l l 1.3) - l l 1.6)

l)Formulaa oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ) 2)Opis pzedmiotu ofeĘ (według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w paypadku, gdy upoważnienie do

podpisania ofeĘ nie wynika bezpoŚrednio ze złożonąo w ofercie odpisu z właściwego Ęestru albo zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalnoŚci gospodarczej, 4)Zobowiązanią o którym mowa w pkt. 5.B SIWZ, o ile Wykonawca

poląa na zasobach innych podmiotów na zasadach okreŚ|onych w art.22a ust. 2 ustawy prawo zamówień

publicznych.

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) oPls

l V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony

lV.1 .2) Zamawiający ząda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokoŚci 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), Wykonawca może wnieść wadium w jednej

|ub kilku formach pzewidzianych w art. 45 ust, 6 ustawy, §.; l)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub

Poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnoŚciowo - kredytowej, zĘm że poęczenie kasy jest zawsze poręczeniem

PienięŻnYm, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, S)poręczeniach udzielanych pftez

Podmioty,októrychmowawań.6bust.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworueniupolskiejAgencji

Rozwoju PnedsiębiorczoŚci (Dz. U, z 2014 r. poz, 1804 oraz z 20L5 r. poz, 97B i t240 ż późn. zm.), Wykonawca

zoboŃązany jest wnieŚĆ wadium pzed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu nalezy wnieść

Pzelewem na konto Zamawiającego:74 1240 2975 llfi 0010 4312 6805 W paypadku wadium wnoszonego w

Pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W

PzYPadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium naleł
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złożryĆ pned upływem terminu składania ofeń w kasie w siedzibie Zamawiającąo Uząd Miejski w Zawierciu, ul, Leśna

2, 42-400 Zawiercie. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odzucenie ofeĘ na

podstawie aft, 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych

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

nie

lV,1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektron icznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofed w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofeń katalogów elektronicznych:

nie

Informaq'e dodatkowe:

lV.1,5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej :

nie

Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

nie

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

nie

lV.1 .6) Przew idywan a liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszen i do udziału w postępowan iu

(pzetarg ograniczony, nąocjaqe z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, pańnerstwo innowaryjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteńa selekQi wykonawców:

lV. 1.7) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa rcmowa będzie zawańa:

Czy pzewiduje się ograniczenie liczby uczestników umovvy ramowej:

nie

InformaQe dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupÓw:

nie
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

eleKronicznych:

nie

Paewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potzebnych do spoaądzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

lV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pzetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjaQe z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcj i e|ektronicznej :

Przewiduj e się ograniczenia co do przedstawionych Wartości, wynikające zopisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji eleKlonicznej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacje dotyczące pzebiąu au kcji elektronianej :

Jaki jest paewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, na jakich wykonawcy Ędą

mogli lirytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sp,żętu eleKroni€znego, rozwiązań i specyfika§i technicznych w zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące ĘestraQi i iden§likacji wykonawców w aukcji eleKronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawry, któny nie złozyli nowych postąpień, zostaną zakwalłfikowani do następnąo etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

l V.2) KRYTERi A ocENY oFERT

lV,2.1) Kryteria oceny ofert:

lV,2.2) Kryteria

Kryteńa Znaczenie

Cena 60

,;, l"2
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termin realizacji dostawy 20

lV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art-24aa ust. 1 ustawy Pzp (pnetarg nieograniczony)

tak

lV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyj ne

lV.3.1) lnformacj e na temat negocj acj izogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaĆ wszystkie oferty:

Pzewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofeft wstępnych bez paeprowadzenia

negocjacji nie

Pźewidziany jest podział n€ocjagi na etapy w celu ogranicenia liczby ofeń: nie

Należy podać informaQe na temat etapów nąocjacji (w tym liczbę etapow):

Informacje dodatkowe

lV.3.2) lnformacj e na temat dialogu konkurencyj nego

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

InformaQa o wysokości nagród dla wykonawów, któzy podczas dialogu konkurencyjnego pzedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofeft, jeżeli zamawiający paewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

NaleĄ podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

lV.3,3) lnformacje na temat partnerstwa innowacyj nego

Elementy opisu paedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, KÓrym muszą odpowiadać wszystkie ofełty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negoq'aQom popĘez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie
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Informacje dodatkowe:

lV.4) Licytacj a elektron iczn a

Adres strony internetowej, na ktÓĘ będzie prowadzona licvtacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na Kórej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i idenffika§i wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

uządzeń informatycznych :

Sposób postępowania w toku liqyta§i elektronicznej, w Ęm okreŚlenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Termin otwarcia licytaQi elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytaQi elektronicznej:

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

publicznąo, albo ogólne warunki umovvy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytąo wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

lV.5) zMlANA UMoWY

Przewiduje się istotne zmiany postanoWień zawartej umoWy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

l V.6) l NFoRMACJE ADM| Nl STRAoYJNE

lV.6.1) Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym 6eżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

lV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu]

Data: 24 l 02 l ż017, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potzebę udzielenia zamówienia (pzetarg nieograniczony,

przetaĘ o gran icony, nąocjacje z o głoszeniem) :

nie
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Wskazać powody:

Język lub jęyki, w jakich mogą być spoządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

lV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofed)

lV,6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodłegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

lV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środkisłużące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwoj owe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyó na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

l V.6,6) l nformacj e dodatkowe:

lNsPEKToR
ds. zamówiń publicznych

I
Anna cRĘczyŃsKA
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