i-u.ni

ąloszglig

strony intem€towej,
dotycry):

Adr€s

"&x

na lcorcj zamietrzona będże specyfikacja istotnych warunkow amówiania (Jeźdi

Ą

htto ://waEzawa.stat.oov.ol/amowienia-oubliczne-us

ogłcszenie nr 63433 - 20L7 z dnia 20t7-04-LL

r.

Warszawa: ochrona os b i mienia w Unądzie StaĘstycznym w Warczawie w
latach 2OL7

-

2019.

oGŁoszENIE o ZAMOWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
ogłoszen ie doĘczy: zam

wien

ia

pu

bI

icznego

Zam wienie dotycry prcjektu lub prcglamu wsp łfinansouvanego ze śrcdkw Unii Eurcpejskiej
nie

Naara prcjektu Iub prcgramu
o zam wienie

'nogą

ubiegać się uryłącznie zakłady pracy chrcnionej oraz wykonawcy'

działalnośĘlub działalnośćich wyodębnionycilr organizacyjnie jednosteĘ kt

'e

kt

rycilt

będą rcalizotraĘ

zam wienie, obejmuje społeczną i zawodową integraqię o6 b będącydt członkami grup społecznie
malginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osob naleĘcych do jednej lub

więej katąorii, o

K

rych

mowa w aft. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ30o/o, osob zatrudnlonych przezakłady pracy chronionej lub

wykonawc w albo ich jednostki (w

o/o)

SEKCJA I: ZAMAWIAIĄCY
Postępowa

n

i

e p rzep row adza oentra l ny

za

mawi ający

nie

Postępowanie p]izeprcwadza podmiot' kt rcmu zamawiający porvierclłlpwtierzyli pnzeprcwadzenie
postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu

kt rcmu zamawiający powierztłlpwtierłYliprouladzenie

pogtępowania:
Postępowan i e jest pnep rcwadzane

wsp

l

n

ie p zez zamawiającydl

https//bzp.tzp.W.pl/OuUBrou,s r.aspx?id=043sBcacere'&7-af*1bd07ab67d7d&patr=2017o/o5cBo/o5cD17%11%ffi3433417.hfn1
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nte

Jeżeli tak,

naleł wymlenić zamawiających, kt

rry wsp lnie p]zeprowadająposępowanie oraz podać

adrsy ich

siedzib, krajowe numery idenfffikacyjne oraz osoby do kontakt w wraz z danymi do kontakt w:

Postępowanie jest pzeprcvrradzane wsp lnie z zamawiającymi z innyc|r par stur człottkowskidt Unii
Eurcpejskiej
nie

W pr4ypadku pzeprcwadzania postępouania wsp lnie z zalnawiającymi z innyÓ
członkowskictr Unii Eutopejskiej

- mająe zastosovrranie

krajoule prawo zam

rrie

pa stul
publicznycłt:

Informade dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urąd
1 Sierpnia 2L,

OZI34

Statyśryczny w Warvawią krajowy numer idenĘrfikacyjny 33152400000, ul. ul.

Warczawa, woj. mazowieckie, pa stwo Polska, tel.22 464 23 26, e-mail

m.witkowska3@stat.9ov.pl, fals22 846 78 33.
Ad res

$rc ny ntemetowej
i

(U

RL) : http ://warszawa. stat. I ov.

p

Uzamowien iapu bl iczneus

I. 2) RoDzAl zAMAwIAlĄCEGo: Admini*racja lądowa terenowa
I.3)

wsPolrrr UDaELANIE zAM

YWE]{IA (jeźeti dołey}

Podział obowiązk w międry zamawiającymi w prłypadku wsp lnego pŻeprowadzania postępowania, w tym w
prarpadku wsp lnego p.zeprcwadzania postępowania z zamawiającymi z innych pa
Europejskiej

(K

stttv

członkowskich Unil

przeprowadzenie postępowania, cry i w jakim
ry z zamawiających jest odpowiedŻalny za

zakresie 7a przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiająCY,

udzlelane przyzkażdąo z zamawiających indywidualnią czy

rznz pozostałych zamawiających

am

C4 zam wienie będzie

wienie zostanie udzielone W imieniu i na

) :

r.4) KOMUNII(ACIA:
pod
l{ieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokument w z postępowania można uzyskać

adrcsem (URL)
tak
http ://warczawa.stat.9ov. pl/zamowien ia-pu bliczne-us

Adrcs strcny internetou'ej, na

kt lej zamieszczona będzie specyfikacja istotnydr warunk w

zam wienia
tak
http ://warszawa.stat.gov.

p

Uzamowien ia-pu bliczne-us

https://bzp.rzp.gw.pl/OuUBro ,ser.aspx?id=0435fi1ca carr../fr)7-*7&1bd07ab67d7d&Ftt=N17o/o5cB%o5cfr170411o/o5c'67133-N17'html
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Dostęp do dokument w z postępowania jest ograniczony -

więej informadi

można uzYskać pod

adrcsem
nle

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pzesyłać:
Elektrcnicznie
nle
adres

Dopuszczone jest pzesłanie ofeft lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny spos b:
nie

lĘmagane jest pzesłanie ofe lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny spos b:
tak
Inny sposob:
ofeftę w zapieczętowanej kopercie

naleł złoŻyć w lGncelarii Uaędu StaĘstycznego w Warczawie

Adres:

Uląd StaĘstyczny w Warvawią ul.

1 Sierpnia 2L, 02-L34 Warczawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzzystania z nazędzi i uządzer lub
nie

Ę og

fomat rr plik w, kt le

lnie dostępne

nie
NieograniczonY, PełnY, bepośredni i bezpłatny dostęp do

Ęch narzszi

można uzyskać pod adrcsem: (URL)

II.1) Naava nadana zam wieniu pzez zamawiająoego: ochrcna osob i mienia w Uzędzie Staty*ycznym
w Warszawie w latach Z0I7
Nu mer

rcfercncyjny:

-

2019.

WAW -F A.27 20 .5 .20 L7

Pzed wszczęciem postępowania o udzielenie zam wienia pnzeprcwadzono dialog techniczny
nie

https//bzp.tzp.gov.pl/owBrołser'aspx?id=0435

ca ca+&7-a(2 -1M07ab67d7d&path=2017o/o5cBo/o5c2o17u11%*Bu33Jn17.htmI
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II.2) Rodzai zan wienia: usługi
II.3) Informada o możliwo*j składania ofeft częfisorydt
Zam wienie podzielone jest na częfoi:
Nie

II.4)

l6

tki opis pzedmiotu zam wienia (wietko#, akr6, rcdaj i ilośćdostaw, usłtlg lub rob t

budowlanych tub określelie zapot-zebowania i wymagari ) a w pr4ypadku paftnerstrra innopacyjnego -

okleśIeni e zap&rzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub rcboty budorlane: Stała ochrona
fi71pzna

os b i mienia w siedzibie Uzędu

Statystycznego W Warszawie przr ulicy 1 Sierpnia 21, wewnątz

budynk w onz na terenie wok ł budynk w, obsfuga istniejących eleKlonicznych system w zabezpieczenia

technicznęo (takich jak: System Telewizji Dozorcwej ccTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu sswiN,
Sysem Kontroli Dostępu SKD, System Pzeciwpożarowy PPoz).

il.s) Gł wny

kod CPV: 797100004

II.6) Całkorita waftośćzam wien|a

(iezeti zamawiający podaje informacje

o wartości zam wiania):

Wa ośćbez VAT: 284878.05
Waluta:
PLN
(w prrypadku

um

w nmowych lub

dynamicmqo sy#emu zakup w - scunkowa cakowib maksymalna

wartośćw całym oktaie obowięywania umowy ft,mowej tub dynamicznqo systemu zakup w)

|I.7)Ca1 przewidujesięudzieleniezam wier

,okt rychmowawart.67ust. 1pkt6a7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: nie
II.8) okrcs, w

lc

rym rcalipwane będzie zam'orrienie lub okrts, na

ramowa lub okrcs, na

kt

kt

ry została zawarta umowa

ry został ustanowiony dynamiczny system zakup w:

okres w miesiącach:24

jest w
II.9) Informacje dodatkowel Po*ępowanie na usługę społeczną i inną szczeg lną usługę prowadzone

prcceduze, o

K

rcj mowa w aft. 138o ustavuy z dnia 29 stycmia 2004 rcku Prawo zam

wie

publicznych (Dz.U.

z2Ot5 r., poz.2164 zpoźn. zm.).

l.rttps://bzp.tzp.go/.puot'UBro^'ser.aspx?iGo#}5pca

cre4&7-a(b1

O7ań767d&stt=fr17o/o5cBo/o5cfr17B11o/o5c'6!I33_N17'html
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHAMKTER|ZE PMWNYM. EKONOMICZNYM'
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

In.l) WARuNKI uDaAŁU w PosĘPowANIu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okneślonej działalno ci zawodowej, o ile
wynika to z odębnych pzepis ul
określenie warunk w: o uzyskanie zam wienla mogą ubiąać się podmioĘ posiadające aKualną koncesję
wydaną prze Ministra właściwęodo spraw wewnętanych na prowadzenie działalnościw zakresie ochrony

fiapznej os b i mienia (ustawa z dnia 22 sierpnia L997 r. o ochronie osob i mienia, Dz. U. 22014 r. poz.
1099

zp

źn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
określenie warunk w:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolnąśćtedtniczna lub zawodowa
określenie warunk w: 1. o uzyskanie zam wienia mogą ubiąać się Wykonawcy posiadający doświadczenie

polęające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat plzed upływem terminu składania ofeĘ
prowadzenia działatnościjest

k

a

jeżeli okres

tszy - W tym okreie: co najmniej 2 usług ochrony firycmej osob i mienia,

realizowanych w budynkach biurowych lub obiektach użytecznościpublicznej, każda o wartośclco najmniej
60 ooo,oo

ź brutto.

W przypadku usłtlg, K re

ę

nadal wykonywane, Wykonawca musl wykazać, Że do

terminu składania ofeft, wartośćkażdej z realizowanych um w, wyniosła co najmniej q0 000,00 Ż brutto. 2;

o uzyskanie zam wienia mogą ubięać się Wykonawcy mający wdrcżony system zarądzania jakoścląprzy
zakresie cerĘfikacji: ochrona osob i mienia, W9 normy Iso 9001:2008 lub wymaga PN-EN 9001:2009

potwierdzić ten faK aKualnym cerffikatem. Zamawiający dopuszcza inne

i

ceffikaĘ wydane w innych

systemach zarądzania jakością, np. AQAP 2t20:2009 przy zakresie ceffikacji: ochrona os b i mienia,
wydane Wzez podmioĘ akredytowane w Unii Europejskiej, potwiedzające wdrożenie sytemu zarądzania
jakością przy śwladczeniu usługi ochrony osob i mienia, zapewniającą że Wykonawca działa w spos b
gwarantujący powtarzalną, Wysoką jakoff usług jak w przywołanej normie ISo i wymaganlach PN-EN.
Zamawiający Wymaga od wykonawc w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udŹału w
postępowaniu imion i nazwisk osob wykonujących czynności pra1 realizacji zam wienia wraz z informacją o
kwaIifikacjach zawodovurch lub doświadczeniu tych osob: tak
Informacje dodatkowe: o uzyskanie zam wienia mogą ubiegać się Wykonawcy'
pracownicy Wykonawcy,
(min. 3 etaty)

kt

Ę zatrudnieni

kt rły zagwarantują,

Że

rzy będą pełnili obowląki na obiekcie przy ulicy 1 Siepnia 21 w Warczawie

na podstawie umowy o pracę' posiadają min. 6-cio miesięczne doświadczenie

https://bzp.Llzp.gov.pl/ouVBrąłrser.aspx?id=0435Bca ere&7-at*1M07ab67d7d&patr=ffi17o/offi4o/o*n17u11YoffiW3-F17.html
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tuai

ątoozglig
zawodowe w pracy na sbnowisku ochrcny w budynktrh biurcwych lub obieldach
prues*oleni w zak€de

użykczlosi publicmą

Ę

udzielania piefwsaej pomocy przedmedyczrej i w Źalc€sl-e postępowania w przypadku

powsania z4robnia terrorysqrcmego. Mają skońcane 21 laĘ po$adah

dolnos

do czynności prawnych,

nie byll skazani pftrwomocnym Wyroklem za pr.eśępstwoumyślne i nle tocry dę przeciwko nim

po*powanie

dolnoff fizyczną i psychiczną do

wykon}^ńrania

kame o takie prŹe*psttvo, podadąią nienaganną opinię oraz

zadań oloślonych umową, stwierdaną orzecreniami lekarskimi i psychologicaymi oraz podadaFl minimalną

wied4 i umiejębościz akresJ poshJgiwania się komputergn z sysEn€rn Windows. zamawia}ry wymagą
aby PracowniĘ lfury będŻe b€4ośrednio nszorcwał pracowników ochrcny. był l0alifikowanym
pracownikiem ochtony z min. 2 letslim doświadczeniem zaurodowym w nadzorowaniu osób wykonu}rych
W przypadku WVkonawców wspólnie ubiega}Fych się o udżelenie

usługę ochrony osob i mi€nia,

z Wykonąłrców lub WE:ltscy Wykonawry

zamówienia, wystarczy by powyższe warunki spelnlał
'eden

IIt.2) PoDsTAwY wYl(Lu.ż-lll^

ul.2.r)

łącaie.

Podstawy wyHuczenla olreślone w alt' 24 ust. 1 ustawy l'zp

Irr.2.2) zam.wia*F' przewidu} wyHuenie wykorawcy na podstawlc art. 24 uśt.5 Btawy
Pzp tak
zamawiający

pra

iduje następuhce fakultatywne podsbwy wyuucE|ia:

(podstawa wyklucania ok€ślona w art. 24 ust. 5 pK 1 usbwy Pzp)

lII.3) wYlGz ośwIADczEŃ src^DAilYcH PRiEz wYKoMurcĘ w GELu w!'ĘPilEGo
PoTWIERDZE]{IĄ

PosĘPow^illu

żE tE PoDLEGA otl wYl{-UczEt{lu
oRAz sPEl n nYIERIA SELEKGJI

oRAz sPELtltA wARU]{lo UDaAu'

w

wyklueenlu orez spełnIEnlu warunlórY udzlału w poctępowanIu

ośrviadanlc o ni€podl€ganlu

,

tak

osvi.d.zolti€

o sp€łni'n|u

lc'bdórY Eel€ldi

nie

Irr.4) wYlGz ośwIADcEń LUB

PlosĘPowA1tu

rrónvcl
1. W

1111

wE A

rE

YcH PRizEz wYKot{AurcĘ w
'
AwIArAcEco w 6ELU P9TryIER'DZENIA oKoltca{ośct,o

Doru Erńw slclDA
zA

MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3 UsrAwY PzP:

cdu potwi€idania

właściwegol€'estsu

braku podsbw do Wykluczenia o Fklch stanowi alt. 24 ust. 5 p.

lub z centralnej ewidencji i infomacji o działalno&i gospodarc4i

l

Pzp - odpis z

iźeli odĘbne przepisy

wymĘaF wpistl do rci:ststt lub ewldencji. 2' ośiadczenie o prrynależno&i lub braku przynalejno&i do

Ę

samejgrupylGpitałowąokóĘmowawart.24ust'19'23wrw,ia'€?ir,bni€mośWiadcania.
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanla z innym Wykonawcą nie prowadzą do zaldócenia
konkurencji w po*powaniu o udadenie zamówienia.

https://bzp.uzp.go/.puouuBro/vser.aspx?i#o435pca

cre-&7-a(b1bd07ab67d/d&rrrtl=fr17o/o*uo..*n17%11o/o*.6.3ł33Jo17'htnl
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III.5) u^rKAz ośwrłoczEŃLuB DoKUMEluT w sK!ŁADAN\rcH PRzEz urYKo]{r\wcĘ W

PosTĘPowANIU NA wHzl,l'ANIE ZAMAUvIA'AcEGo w cELU PoTllvIERDzENIA oKollczNośct, o

rr

nvcn MowA w ART. 25

UST.

I

PICT

I

USTAWIT PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKoW UDaAŁU w PoSĘPoWANIU:
1. odpis affiualnej koncesji wydanej prze Ministra właściwąodo spraw wewnętanych na prowadzenie

działalnościw zakreie ochrony fiapznejosob i mienia (ustawa z dnia 22 sierpniaL997 r. o ochronie osob
mienia Dz. U. z2OL4 r. poz.1099

zp

i

źn. zm.). 2. Wykaz usłtJg wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat prued

k' tqy

upływem terminu składania ofeft, a jeżeli okrcs prowadzenia działalności jest
podaniem ich waftośc!,paedmiotu, dat wykonania i podmiot w' na rzer,z

K

-W

tym okresią wrelzz

rych usługi zostały wykonaną

orazzałączeniem dowod w określających czy usługi zostały wykonane należycią prZy czym dowodami, o

kt rych mowa,

ą referencje

bądź inne dokumenty wystawion e prueŻ podmioĘ na

wykonywane. JeśliWykonawca wskazując usłtlgi, o

K

rzxz

K

rego usłt'gi były

rych mowa powyżej, przywofuje usługę lub usługi

wykonywane na rznzZamawlającęo nie ma obowiązku dostarczania referencji lub innych dokument w
potwierdzających, że usługi zostałry wykonane należycie. 3. Wykaz os b,
wykonaniu zam wienia: na stanowisku ochrony na obiekcie

K

re

bdą uczestniczyć w

pW ulicy 1 Sierpnia 2L w Warszawie (min.

3

ę16ty) wrazzpodaniem informacji o podstawie dysponowania tymi osobami, informacją, Że mają sko czone

21 !at, posiadają zdolnośćdo czynności prawnych, nie byf skazane prawomocnym wyrokiem za pzestępstvvo
umyślneI nie toczy się paeciwko nim postępowanie kame o takle paestępstwo, posiadają nienaganną opinię'
posiadają zdolnośćflzyczną i psychiczną do wykonywania zada określonych umową, stwierdzoną

ozeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, posiadają minlmalną umieĘtnośćposługiwania slę komputerem z
systemem Windową posiadają doświadczenie zawodowe, odbyĘ szkolenia: w zakresie udzielania pierwszej

pomocy pzedmedycznej i w zakresie postępowania w przypadku powsania zagrcżenia tenory$ycmego; na
stanowisku bezpośredniqo nadzoru pncownik w ochrcny, informację że wskazany pracownik jest
kwalifikowanym pracownikiem ochrony z min. 2 letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu

os

b

wykonujących usługę ochrcny osob i mienla. 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach

innych podmiot w w celu potwierdzenia spełniania warunk w udzlału w postępowaniu należy załączyć
zobowiązania wymagane postanowieniami p. 8.6) a.b){) Instrukcji dla Wykonawc w zawaftej w ogłoszeniu.

Irr.5,2) W ZAKRESTE I(RYTERTOW SELEKCIT:
III.6) tłlfYlGz ośunnoczEŃ LUB DoKUMENT W sKŁADAt{YcH PRZEZ unrKoNAwcĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZwANIE zAMAwIA'AcEGo w cELU PoTUInERDZENIA oKoLIczNoścI, o
TTONVCN MOWA W ART. 25 UST. 1 PIfi 2 USTAYUY PZP
1.

Ceffikat potwierdający wdrożenie srtemu zarądzania jakościąWg normy Iso 9001:2008 lub wymaga

PN_EN 9oo1:2009 w zakresie
jest w ten sposob,

ceffikacji: ochrona osob i mienia lub r wnoważny. R wnowaŻnośźrozumiana

b ceffkat

wydany jest pzez podmiot akredytowany w Unii Eurcpejskiej i potwledza

trttps://bzp.tzp.goł.pl/ouUBroj\'ser.aspx?iGo435pcacere.4&)7-af?&1bd07ab67d7d&path=2017o/o5c0/lo/o5cfr170411%*.63433-fr17.html
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og|czł e

wdrożenie sytemu zarądzania Fko&ią Przy śYidczeniu uslugi ochrcny

o$b i mi6ia

oraz zape\.vnia, ż€

Wykonawca dżah w spoŚób gwaranfu}Fy powtarŻalną, wysoką Jakos uslug Fk w prłwołanejnormie Iso i

wymąani*h PN{N.

r

.7) INNE DoloME]{TY l{IE

wYlłlEtuo E w Plc IIl.3) - lII.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l) OPIS
lv.1.1)

m

udżelcnla zamórYlerr la:

tv.1.2) z.rmwiąiąGy

ta

wnlesl€nia

wediumi

nie

tv.1.3) Pr4widui' ślęudż€Ienle zaliczek n5 poeet wYłonania 2.mórYI.5ia:
nie

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeft w postaci katalogoul elektlonicznych lub dołączenia do ofeft

katalog r elektrcnicznydr:
nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalog w eleKrcnicznych lub dołączenia do ofert katalog w
eleKronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantołej:
nie
Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

nie
ZłożenieoferĘ wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:
nie

Iv.1.6) Pnewidyrrrana liczba wykonawo w,

lc rłr zostaną zapno$aEni

do udziału w pctępowaniu

(przebrg ognniczony, nqocj'acje z ogłozaniem, diatog konkurcrtcy1hy, paftnełivvo innowacyjne)
Liczba wykonawc w

Paewidywana minimalna liczba wykonawc w

https//bzp.tzp.gp'y.puot'UBro^,ser'aspx?d=o435ffbac;arr.Ą&)7-a?*1bd07ab67d7d&path=201T/o*04%o*fr17$11%ffiu33-2o17.html
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Maksymalna liczba wykonawc w
Kryteria selekcji wykonawc w:

IV.1.7) Informaqie na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup w:
Umowa ramowa b$zle zawafta:

Ca1 przełliduje się ograniczenie liczby uczestnik w umowy ramowej:

nie
Informacje dodatkowe:

Zam wienie obejmuje ustanowlenie dynamicznąo systemu zakup

w:

nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowey'dynamicmąo systemu zakup w dopuszcza się złożenie ofeft w formie katalog w
eleKronicznych:
nie
Plzewlduje się pobranie ze złożonych katalog w eleKronicznych informacji potaebnych do spolądzenia ofelt

w ramach umowy ramowej/dynamlcznego systemu zakup w:
nie

IV.1.8) Aukda elektrcniczna

Pzewidziane jest pzeprovadzenie aukdi elektronicznej

(przetary niagnniczony, przetarg ognniczony,

nqocjacje z ogłozeniem) nie

Naleł wskazać elemenĘ kt
Pzewiduje się ograniczenia

rydr wafttścibędą pzedmiotem aukdi elektrcnicznej:

o

do pzedstawionych waftośrj' wynikająoe z opisu przedmiotu

zam wienia:
nie
Należy podać,

K

re informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcle aukcj! eleKronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:
Info rmacje

doĘcące paebią u aukcji eleKlon

icznej:

Jaki jest paewidziany sposob postępowanla w toku aukcji eleKronicznej i jakie

b$ą warunki,

na jakich

wykonawcy będą mog!i licytować (minimalne wysokości poĘpie ):
Informacje doĘczące wykor4ystywanĘo spaętu elektrcnicznego' lozwiąza i specyfikacji technicznych w zakresie

https://bzp'rzp.gw.pl/oWBroirrsą.aspx?ld=o4il5Bca cre&7-a?b1bd07ab67d7d&$tt=T17o/o5c(Ao/o5cfr17u11o/o*w33-n17.html
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połącze :
Wymagania doĘcące rejstracji i iden$filocji wykonawc w w aukcji eIeKronicznej:
Informacje o liczbie etap w aukcji eleKronicznej i czasle ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etaPu

Czy wykonawcy'

K

zy

nie złożylinowych postąpie , zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji eleKrcnicznej:

rv.2) KRYTERTA OCEI{Y OFERT
IV.2.1) l(lyteria ooeny
IV.2.2)

ofe

:

l(fieria

Kryteia Znaczenie

Cena

100

plduly,

Iv.2.3) Zastosoulanie

o lG rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (paetaĘ

nieograniczony)
nie

Iv.3) Negoqiacje z ogłoszeniem, dialog konkurcncyjny'

pa

nercturo innowacyjne

Iv.3.t) Informacje na temat negoc*'cji z ogłoszeniem
Minlmalne wymagania,

K

re muszą spehiać wsrystkle

ofeĘ:

Paewidziane jest zastzeżenie prawa do udzielenia zam wienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Paewidziany jest podział nąocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofelt: nie

Naleł podać informacje

na temat etap w negocjacji (w tym liczbę etap w):

Informacje dodatkowe

nt.3.2) fnfonnadc na tcmat dlalogu l(onhJtqlcYinqo
tego oPisu:
@is potrEb l wym4a zamawlahcąo lub informacja o Tosoble uzyskanla

Informacja o

wy$ko&i nagr d dla wykonaurc w,

t*ts:/Ep'tzp.got'.d/oi/Bro^/sł.sp(łGo435Bcs

k

@e7#1

rat podczas dialogu konkur ncyjnego przedstawili

7.lf'ircldB{d|=201n65rfl}%ł-nfiut1%5c63433J2017'ffinl
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rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofeĘ jeżeli zamawlający pzewiduje nagrcdy:

Wstępny harmonog ram postępowanla:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rczwiąza : nie
Należy podać informacje na temat etap w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3,3) Informacje na temat

pa

nerstura innoracyinego

ElemenĘ opizu pzedmiotu zam wienia definiujące minimalne wymagania,

K

rym muszą odpowiadać wsąystkie

oferĘ:

Podział nąocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlgających negocjacjom poprzez zastosowanie

kfieri w oceny

ofeft wskazanych w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia:

nle
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektrcniczna
Adres strony intemetowej, na

K

rcj

Adres strony intemetowej, na

K

rcj jest dosępny opis pzedmiotu zam wienia w licytacji eleKronicznej:

b$zie prowadzona licytacja eleKronlczna:

Wymagania doĘcące rcjestracji i idenffilocji wykonawc w w licytacji eleKronicznej, w tym Wymagania
technicane urządze informaĘcznych

:

Sposob postępowania w toku licytacji eleKronicznej, W tym okreśIenie minimalnych wysokości postąpie

:

Informacje o liczbie etap w licylacji eleKronicznej i czasie ich trwania:
Li

cytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy,

ld

rzy nie

złołlinowych pośąpie zośanązal$alifikowani
'

do naśĘpnegoetapu: nle

Termin otwarcia licytacji elddonicmej:
Termin i warunki zamknięia licyttrji eldÓonicznej:

Istotne dla stson postanowienial

kt rc a$aną wptowadane do Ee&i awieranq urnowy w sprawie am wienia

htps/bzp.tzp4o/.puoltlBlo,i'sł"sBł(Fo136BcacaaE4&7-d&1 7fgld7d8lŃF2o'lT*ff,'04%ffi17o4.11965c63433]2017'h!nl
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publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo urzór umowy:

wymagania dotycące abeŻpieczenia naleźyĘowykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

nr.s) zl|lrAIlA uilowY

Pr4tłtduJ€ się ifutsl€

anlany pGtanowleń zawańd unrwY w 3tBlnl(l do trcściof€]ty, na

podstewie lGónd dokonano wyboru wyl(olrawcY: tak
Należy wskazać zakres, charakEr znian onz warunki wprcwdzenia zmlan:
1. Zamałiający przeuliduje moŻiwos zmiany tsefoi umowy w przypadku: gdy zaistnieh okolicaości skutkujące

koniecaością dokonanla znian' Kórych nie można bylo prze$ridżeć w momencie zaurlerania Umowy. w
pr.ypadku zniany Prawa d(ltkuhcej zmianą obciążń publiczlopnwnych dla Wkonawcy, w wymiarE innym niż

obowiąa|hcy w dniu podpisania Umowy' Kwota WynagrcdEnia Wkonawcy z Mufu |€alizacji Umowy może być
znieniana o wartość t}rchże obciążeń. o ile w terminie do 30 dni od dnia wej&ia w źycie prEpisow stsona
Umowy

łvńd śędo drugiej

suony z umotywowanym wnioskign o przepowadalie negocjacji w sprau'ie

odpowiedniej zniany wynąrodrenia. zmianę $Eoko&i wynąrcdzenia Wykonłvcy należy łoajmieć jako

moŻiwoff ańwno

i{o ałrięk*nią i'k

obowiązywac od daty Wqfula w

ry'6) l]{Fon'M^clE

i

zmniejsnia. Zwalotyzowane wynagodEnie Umowne

łcle nowych

przeplsów pnwa'

ADlłl IsTRAcY]t{E

lv.6.1) spo6ób udocńępnianla infomtadl

śrcau duae oó]onle informaqii

Iv.6.2) T.rmin sldadania d€ń
D&a:. z8l 04

bdże

o

o

óaraK€rzG

PortfnYm

@i

dot

Ę4):

draralrterrc poufnym

lub wniclóriv o dopusaenic do udzicu w połńęPwanlu:

lz0l7, godŻna: 1 1 :00'

skńcenie tefininu składania wniodów,

ze

wzgl{u na Pilną potrEbę udżelenia zamówienla (pzetaĘ

nieograniczony, przetaĘ ogEmlc&ny, negoc}lcje z oglo*niem):
nie
Wskazać powody:

Jgyk lub Jgyki, w }'kich mogą być $orządzane oferĘ lub wnloski o dopuszenle do udżałuw Postępowanlu
>

Jęyk polski

w.6.3) Tenrrin zviąanla deńą:

okres w dniach: 30 (od ostateczrego teminu skHania ofeit)

t's5/bp.tzpoo/.pl/otJgBro,vsłźspoGo435fflc*ce-,l&7_a'291bdo7#7dld&pd'=n1v/@4%*.nflu11%5c63433'@17.ltnl
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Iv.6.4) Pzewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam wienia, w pr4ypadku
nieprzyznania śrcdkoi' pocfiodącydr z budżetu Unii Eurcpejskiei oraz niepodlegaiących nvrctowi

śrcdkw z pomocy udzielon
Handlu (EFTA)' kt

r

Ą

przez

pa stula członkowskie Eurcpejskiego Porozumienia

o Wolnym

mialy bvć prueznaczone na sfinansowanie całościlub czą*! zam wienia: nie

Iv.6.5) Pzewiduje się unieważnienie pstępowania o udzielenie zam wienia, jeżeli śrcdkisłuĘe
sfinansowaniu zam rrieri na badania naukowe lub prae rcavojowe, kt re zamawiający zamiezał
pr4eznac;!ć na sfinangm'anie całościlub częśrjzam wienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkore:

htps' zp.rzp '.d/ołtsro^,s$źspx4eo s9caca*4sc7-a2$1bdo/ab67d/d&pattF?o1T/a5rfr'%*,nio411%@33-2Jfl-lfrnl
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