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Ogłoszenie nr 576888-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu: Dostawa dwóch sterylizatorów parowych wysoko-temperaturowych oraz myjni.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
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
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, krajowy numer
identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino 18 , 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 16 677 52 77, , e-mail dzp@wszp.pl, , faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (URL): www.wszp.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):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.wszp.pl – w zakładce przetargi / rozpoczęte
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.wszp.pl – w zakładce przetargi / rozpoczęte

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
Nie
adres

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:
Tak
Inny sposób:
Tylko w formie pisemnej / papierowej.
Adres:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch sterylizatorów parowych wysoko-temperaturowych oraz myjni.
Numer referencyjny: DZP/29/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

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. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Dostawa dwóch sterylizatorów
parowych - wysokotemperaturowych oraz myjni’’ – w ramach dwóch oddzielnych zadań, wg nazwy,
jn. – Zadanie nr 1: dostawa dwóch sterylizatorów parowych – wysokotemperaturowych. – Zadanie nr
2: dostawa myjni. 2. W ramach dostawy przedmiotów umowy należy również dokonać modernizację
stacji wody demineralizowanej (tzw. DEMI) – dotyczy zadania nr 1 oraz wykonać prace adaptacyjne –
dot. zadania nr: 1 i 2. 3. Prace dotyczące modernizacji stacji wody demineralizowanej (DEMI) oraz
wykonanie prace adaptacyjnych – dot. zadania nr: 1 i 2 – będą mogły odbywać się wyłącznie w ściśle
określonych dniach tj.: sobota i niedziela, ze względu na ciągłą pracę (od poniedziałku do piątku)
urządzeń sterylizujących zasilanych wodą demineralizowaną.
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II.5) Główny kod CPV: 42910000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42910000-8
33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 669926,67
Waluta:
PLN
(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: 42
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
42

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
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ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
- wg załącznika nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
- wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł) – dot.
wykonawców, którzy składają ofertę na zadanie nr 1 ; 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) –
dot. wykonawców, którzy składają ofertę na zadanie nr 2 – w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
- wg załącznika nr 2 do SIWZ.
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:
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3 do SIWZ oraz
,,Oświadczenie'', wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe,
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert
zamieści te informacje na stronie internetowej www.wszp.pl – w pliku dot. niniejszego
postępowania pn. „Informacja z otwarcia ofert”.
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:
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do
SIWZ oraz informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie
mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł) – dot. wykonawców, którzy składają ofertę
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na zadanie nr 1 ; 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) – dot. wykonawców, którzy składają
ofertę na zadanie nr 2 – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert – w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OFERTA SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM POWINNA ZAWIERAĆ następujące
dokumenty: 1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez wykonawcę – wg wzoru stanowiącego
załączniki nr 1 do SIWZ. 2. KOSZTORYS OFERTOWY – druki do wypełnienia i złożenia wraz z
ofertą na jedno dowolne zadanie lub na dwa zadania (odpowiednio różne załączniki nr 1 do projektu
umowy) – z oznaczeniem – odpowiednio: zadanie nr 1 i 2. Zamawiający wymaga od wykonawców
złożenie wypełnionych kosztorysów na których to kosztorysach należy podać wartości netto i brutto
(Razem) oraz stawkę podatku VAT oraz obliczyć i podać wartość OGÓŁEM - oraz wartość:
słownie. 3. Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIKI nr 2 do projektu umowy – druki do
wypełnienia i złożenia wraz z ofertą na jedno dowolne zadanie lub na dwa zadania (odpowiednio
różne załączniki nr 2 do projektu umowy) – z oznaczeniem – odpowiednio: zadanie nr 1 i 2. 4.
Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane
zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w
formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej
kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z
oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu
dokumentu. 5. Wymagane do oferty dokumenty poświadczające wymagane właściwości
przedmiotów zamówienia oraz dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej:
1) deklaracja zgodności; * 2) certyfikat CE * – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot
zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
(Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG; 3) zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli
klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
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Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu
medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
(Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. * – Deklaracja zgodności i certyfikat CE na
cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w
tym dyrektywy UE). 4) Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji
obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub ska¬nami broszur w języku polskim przez
wykonawcę. UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć
dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem. UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości
potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I załączników nr 2 (odpowiednio dla zad. nr 1
lub 2) do projektu umowy skanami instrukcji obsługi, in-strukcji serwisowej, kart katalogowych lub
skanami broszur zamawiający dopuszcza, aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem
producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta.
UWAGA 3 – zamawiający wymaga, aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały
się odnośniki do konkretnego parametru z załączników nr 2 (zad. 1 i 2) w następującej postaci: Lp.
nr parametru. 5) Oświadczenia producenta określające trwałość uszczelki silikonowej dla
sterylizatorów opisanych w załączniku nr 2 do projektu umowy pkt: 1).16 oraz 2).14 – rozdział I –
dot. tylko wykonawców składających ofertę na zad. nr 1. 6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100
zł) – dot. wykonawców, którzy składają ofertę na zadanie nr 1 ; 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
00/100 zł) – dot. wykonawców, którzy składają ofertę na zadanie nr 2 – w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu – w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 7. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę: z
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, a
tym samym składania oświadczenia woli. Jeżeli wykonawca uczestniczący w postępowaniu nie
dołączy do oferty stosownego dokumentu jw. wskazuje w takim przypadku (na załączniku nr 1 do
SIWZ) adres strony internetowej z której można pobrać ten dokument. 8. Oświadczenia dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wypełnione dokumenty wg załącznika nr 2 i 3 do SIWZ.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wartość wadium przy skłaniu ofert - odpowiednio na zadania, jn. 1). Zadanie nr 1: 7500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 zł) 2). Zadanie nr 2: 2600,00 zł (słownie: dwa tysiące
sześćset 00/100 zł) – w dowolnej formie wg zapisów SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

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
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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:

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
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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:

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 i obsługi serwisowej oferowany przez wykonawcę – wg zał. nr 2 do
15,00
umowy:
Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę – wg zał. nr 2 do umowy:

15,00

Koszty eksploatacji oferowane przez wykonawcę – wg zał. nr 2 do umowy:

10,00

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
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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
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
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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:
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:
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do: a).
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości: 5% wartości całego
zamówienia [brutto z zaokrągleniem w górę do 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 zł)], w jednej lub w
kilku formach – określonych w art. 148 ustawy Pzp. 3. Jeżeli dany wykonawca będzie wnosił
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu to zobowiązany będzie wpłacić to
zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy – przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego, tj.: 82 1130 1105 0005 2041 9720 0005 4. Zamawiający zwróci
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane. 5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 6. Kwota, o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym wykonawcą polegającej na: 1.1
możliwości zmiany cen wyłącznie w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym w
przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub jej obniżenia zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian; b) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych
władz; c) zmian cen jednostkowych przedmiotu umowy w wyniku ich obniżenia przez wykonawcę z
uwagi na wprowadzenie nowego cennika lub promocji 1.2 możliwości zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy wyłącznie w przypadku: a) okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w
szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub gdy
zmiany są korzystne dla zamawiającego. Każda zmiana umowy wymaga aneksu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany wymienione w ust. 1.1 pkt a następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania
zmienionych stawek. 3. O zmianie stawki, o której mowa w ust. 1.1 pkt: a, wykonawca niezwłocznie
zawiadomi pisemnie zamawiającego.
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: 2020-09-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> TYLKO JĘZYK POLSKI
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
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zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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