
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Dostawa wyposażenia do pracowni

elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w

ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki; Działanie

RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie RPWM.02.04.02 - Rozwój

kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Ogłoszenie nr 558384-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.
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przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

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 z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer

identyfikacyjny 28152771000000, ul. Gen. Bema 54 , 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie,

państwo Polska, tel. 556256725, e-mail ckziu@elblag.eu, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.ckziuelblag.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Szkoła

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

http://ckpelblag.pl/zamowieniapubliczne/index.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://ckpelblag.pl/zamowieniapubliczne/index.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Tak

adres

https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/wps/portal

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do pracowni

elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach

projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Numer referencyjny: CKZiU.261.10.2020.RM

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni

elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja
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szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” Przedmiot główny: CPV: 31000000-6 Nazewnictwo wg

CPV: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie Przedmiotem zamówienia jest

dostawa wyposażenia metrologicznego do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego

w Elblągu – etap II”. Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 - Kadry dla

gospodarki; Działanie RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie

RPWM.02.04.02 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce dostawy: Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg ul. Bema 54. 2. Zakres zamówienia

obejmuje: A. dostawę wyposażenia metrologicznego do: a) pracowni elektronicznej: 1) Uniwersalny

generator serwisowy 2) Analizator widma 3) Generator funkcyjny z wyjściem mocy 4) Czujnik

zbliżeniowy 5) Czujnik optyczny 6) Czujnik ultradźwiękowy 7) Czujnik siły 8) Czujnik temperatury

9) Stacja lutownicza 10) Miernik uniwersalny 11) Regulator ciągły z oprogramowaniem 12) Zadajnik

prądowy 0-20 mA 13) Gilotyna 14) Płytki obwodów drukowanych 15) Dozownik pneumatyczny -

pasta lutownicza, topnik, klej, epoksydy 16) Stacja lutownicza (II) 17) Mata antystatyczna odporna na

lutowanie 18) Antystatyczny tłumik dozujący 19) Nóż do ściągania izolacji z przewodów

koncentrycznych 20) Przyrząd do zdejmowania izolacji 21) Zaciskacz złącz stosowanych do

przewodów telefonicznych 22) Zaciskacz złącz do przewodów wieloprzewodowych (II) 23) Zaciskacz

złącz 24) Tygiel obrotowy 25) Tygiel ze szczypcami 26) Pasta lutownicza 27) Topnik gel 28) Spoiwo

lutownicze 29) Środek czyszczący 30) Stacja pochłaniająco – filtrująca 31) Rozlutownica b) pracowni

elektrycznej: 32) Multimetr cyfrowy 33) Próbnik neonowy 34) Autotransformator trójfazowy 35)

Transformator 3-fazowy 400/24V 36) Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 230/24V, 500VA 37)

Laboratoryjny rezystor suwakowy 10 Ω, max 6A 38) Laboratoryjny rezystor suwakowy 33Ω, max 3A

39) Laboratoryjny rezystor suwakowy 100 Ω, max 2A 40) Laboratoryjny rezystor suwakowy 1000 Ω,

max 0,4A 41) Cęgowy miernik mocy 42) Światłomierz cyfrowy 43) Prądowy i napięciowy

przekładnik pomiarowy nn 44) Tachometr laserowy miernik obrotów 45) Zestaw manometrów,

mierników do klimatyzacji 46) Miernik temperatury i wilgotności powietrza 47) Tester gęstości płynu

48) Waga walizkowa do butli gazowych - klimatyzacji – chłodnictwa 49) Wykrywacz nieszczelności z

lMP uw 50) Cyfrowy miernik cęgowy Szczegółowy opis zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. B.

uruchomienie, C. oznakowanie zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”; D. zapewnienie serwisu w okresie

gwarancji dla sprzętu, które wymaga serwisowania. 3. Wymagania i warunki wykonania: 1) Integralną

część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty
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poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w WYCENIE DOSTAWY

stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w

języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do

dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz

dokona rozładunku, uruchomienia oraz oznakowania zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” wyposażenia

własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, w pomieszczeniach Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bema 54, 82-300 Elbląg. 3) Wyposażenie dostarczone w

ramach wykonania zamówienia musi być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej, w oryginalnych,

firmowych opakowaniach. 4) Dostarczone wyposażenie musi być wyposażone we wszystkie

niezbędne przewody podłączeniowe i zasilacze, tzn. musi być kompletne i gotowe do uruchomienia. 5)

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych

zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca

zobowiązany będzie w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub

pisemnego, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu będzie upoważniać Zamawiającego do ich

usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 6) Zamawiający wymaga od

Wykonawcy przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie

dłuższym niż w trzecim dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, 7) Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, odebrał i

dostarczył po naprawie przedmiot dostawy od i do Zamawiającego na własny koszt, 8) Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas trwania

naprawy, której usunięcie potrwa dłużej niż 30 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, 9) Zamawiający

wymaga wymiany urządzenia na nowe wolne od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie

urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 30 dni roboczych od zgłoszenia. 10)

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, o

którym mowa w poz. 1-13, 15-25, 31-50 Wyceny Dostawy stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do

SIWZ. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Okres

gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie

kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 11) Oznakowanie sprzętu zgodnie z

„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji” dostępnym pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-

2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 12) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie
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„Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do

SIWZ, podał producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia. 13) W

przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez

Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, dopuszcza się

zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego

oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr

katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i

zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ. 14) Dla wyposażenia, które wymaga serwisowania

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w okresie gwarancji. 15) Zamawiający

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie

gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 16) Zamawiający informuje, że Wykonawca, który

złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że

oferowany przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku

z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i

jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez

Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej

ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które

oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta, model lub nr

katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia w zakresie wszystkich parametrów

wymienionych przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do

SIWZ. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie

porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i

wskazane przez Wykonawcę. 17) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych. 18) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 19) Zamawiający żąda

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 20) Zamawiający informuje, że

nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień

publicznych. 21) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany

będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
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pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 22)

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 31000000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

90

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

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:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

Zamawiający nie określa oświadczeń lub dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

Zamawiający nie określa oświadczeń lub dokumentów.

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

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga:

a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo

zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty

bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze

wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ae60b...

13 z 16 06.07.2020, 11:57



przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.

144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz

warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w

formie pisemnej i podpisane przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają

możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy

Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a

także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w punktach następnych.

2. W przypadku, gdy wyposażenie przedstawione w ofercie w momencie dostawy: a. nie będzie

dostępne na rynku, b. będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta, c. producent wprowadzi

nowszy model, przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry

techniczne będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a

cena nie ulegnie zmianie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-07-20, godzina: 09:30,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

dot. Sekcji III.3): Wykonawca składa tylko oświadczenie o niepogleganiu wykluczeniu. dot. sekcji

II.8): 90 dni od daty udzielenia zamówienia

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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