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Adres strony internetowej, na której zamieszczonabędziespecyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.zawiercie.bip.net.pl : www.bip.zgm-zawiercie.pl

Ogłoszenie nr 2209 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Zawiercie: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w

ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi

Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu"

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Dostawy

Zam ieszczan ie ogłoszen ia: obowiązkowe

Ogłoszen ie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Wdrożenie usług ElektronicznegoBiura Obsługi Mieszkańcaw ZakładzieGospodarki Mieszkaniowejw Zawierciu

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

działalność, lu b działalność ich w yodrębn ionych organ izacyj nie j edn ostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społeczn ie marginalizowanych

nie

Należypodać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej kategorii, o

których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp,nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przezzakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWI AJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył! powierzyli

przeprow adzen ie postępow an ia

tak
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I nformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył! powierzyli prowadzenie

postępow an ia: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierci u Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawierci e tel. /032/ 67

23483; fax: /032/ 67 217 14 e-mail: zgm@zgm-zawiercie.pl, zamowpubliczne@zgm-zawiercie.pl www.zgm-

zawiercie.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

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

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

pu blicznych:

I nformacj e dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie, krajowy numer identyfikacyjny 51596800000, ul. ul. Leśna 2,

'42400 Zawiercie,woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324941 267, e-mail

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.

Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.eu

I . 2) RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZI ELAN I E ZAMÓWI ENI A (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):

1.4) KOMUNI KACJA:

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

pod adresem (URL)
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nie

Adres strony intern etow ej, na której zam ieszczon a będzie specyfikacj a istotnych waru nków

zamówienia

tak

www.zawiercie.bip.net.pl ; www.bip.zgm-zawiercie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ogran iczony - więcej informacj i 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

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

w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Ofertę należyzłożyć w siedzibieZakładu Gospodarki Mieszkaniowej,ul. Krzywa 3,42-400 Zawiercie,

osobiście lub przesyłką pocztową

Adres:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,ul. Krzywa3, 42-400 Zawiercie,Punkt Obsługi Interesanta (parter)

Kom un ikacj a elektroniczna wymaga korzystan ia z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzimożna uzyskaćpod adresem:

(URL)

2017-01-0411:08

http://bzp.uzp.gov.pl/OutlBrowser.aspx?id=59e34652-b650-4699-9c
http://www.zawiercie.bip.net.pl
http://www.bip.zgm-zawiercie.pl


Ogłoszenie

~~
4 z 13

http://bzp.uzp .gov.p l/OutlBrowser.aspx?i d=5 ge34652- b650-4699-9c ...

SEKCJA II: PRZEDM lOT ZAMÓWI ENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w

Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu"

Numer referencyj ny: ZP.271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

11.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

11.3) I nformacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyj nego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług

Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu". Zakup

sprzętu i oprogramowania: dla wydajnego funkcjonowania poszczególnych e-usług konieczny jest zakup

nowego sprzętu komputerowego. Na stacje robocze, przeznaczone dla użytkowników końcowych przewiduje

się komputery, które zapewnią wysoką wydajność, kompatybilność oraz stabilność pracy. Wysoka

częstotliwość taktowania procesora, duża ilość pamięci operacyjnej, pojemny dysk twardy tworzą

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

Użytkowanie nowych zestawów komputerowych zapewni wysoką wydajność i stabilność pracy, przez co

wpłynie na zwiększenie zadowolenia klientów z obsługi. Inwestycja przewiduje zakup sprzętu: - 28 szt.

stacji roboczych wraz z monitorami (zestawy komputerowe); - 5 szt. tabletów dla pracowników ZGM w celu

obsługi aplikacji mobilnej; - 1 szt. serwer. Ponadto zaplanowano także zakup odpowiedniego

oprogramowania systemowego oraz oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
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11.5) Główny kod CPV: 48624000-8

Dodatkowe kody CPV:48820000-2, 30213000-5, 30213100-6, 30213200-7

II .6) Całkow ita wartość zamów ien ia (jeżeli zamawiającypodaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowacałkowita

maksymalnawartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 71ub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

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

Okres w dniach: 60

11.9) I nformacje dodatkowe: Maksymalnyakceptowalny przezzamawiającegotermin realizacji

przedmiotu zamówienia: 60 dni. Minimalny akceptowalny przezzamawiającegotermin realizacjiprzedmiotu

"zamówienia: 30 dni.

SEKCJA III: I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I TECHNI CZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANI U

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określeniewarunków:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określeniewarunków:

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określeniewarunków: Wykonawca musi wykazać,że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalnościjest krótszy - w tym okresie, zrealizował
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należycie co najmniej 1 zamówienie, o wartości min. 50 tys. zł. brutto, którego przedmiotem była

dostawa sprzętu komputerowego (tj. komputerów stacjonarnych ijlub przenośnych) wraz z systemem

operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

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:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENI A

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp

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

ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

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

(podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III .3) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPN EGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI UDZI AŁU W

'POSTĘPOWANI UORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

lilA) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

l)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
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w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; 3)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 ustawy

4)Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne.

111.5) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI EZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESI E SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

111.5.2) W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI EZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI,

(~
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o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt 111.3) - 111.6)

l)Formularz oferty 2)Opis przedmiotu oferty 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 4)Zobowiązanie,

o którym mowa w pkt. 5.8 SIWl, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych wart. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV:PROCEDURA

I V.1) OPI S

I V.1.1) Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wykonawca może wnieść

wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych wart. 45 ust. 6 ustawy, tj.: l)pieniądzu,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późno zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na

konto Zamawiającego: 74 1240 2975 1111 001043126805. W przypadku wadium wnoszonego w

pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku

Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie w siedzibie

Zamawiającego Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Nie wniesienie wadium lub

wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

nie
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I V.1.4) Wymaga się złożen ia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektron icznych:

nie

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

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.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:

I V.1.7) I nformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

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

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przew idziane jest przeprowadzen ie au kcj i elektron icznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, których wartośei będą przedm iotem au kej i elektron icznej:

Przew iduj e się ograniczenia co do przedstaw ionych wartości, wynikaj ące z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2) KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1) Kryteria oceny ofert:

I V.2.2) Kryteria
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Kryteńa Znaczenie

Cena 60

Wydłużenie gwarancji 20

Termin realizacji dostawy 20

I V.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

I V.3.1) I nformacj e na temat negocj acj i z ogłoszen iem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji nie

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

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

.Informacje dodatkowe

IV.3.2) I nformacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) I nformacje 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:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5) ZMI ANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

I V.6.1) Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 12/01/2017, godzina: 08:00,

Skrócenieterminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzieleniazamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazaćpowody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzaneoferty lub wnioski o dopuszczeniedo udziału w

postępowaniu

>

I V.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznegoterminu składania ofert)

·1V.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

I V.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane nie

I V.6.6) I nformacj e dodatkowe:

INSPEKTOR
ds. zamÓWirpUb'iCZnych

Anna GRU~CZYŃSKA
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