Ogłoszenie nr 626524-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala
Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski,
przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz
centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP realizacji inwestycji,
wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla
całego budynku szpitala”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
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
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: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 20832110000240, ul. ul. Morcinka 7 , 59-600 Lwówek Śląski, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 782 01 04, e-mail
zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl, faks 75 782 44 32.
Adres strony internetowej (URL): www.pczlwowek.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):
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.pczlwowek.pl
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:

Nie
Inny sposób:
Adres:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski Pokój nr 310
(sekretariat)
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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku
Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001
Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku
operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP
realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji
sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala”.
Numer referencyjny: PCZ-NZP-382/24/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa
budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb
0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku
operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP
realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji
sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala a także uzyskanie ostatecznego pozwolenia na

użytkowanie. ETAP I realizacji robót będący przedmiotem zamówienia obejmuje wykonania
wszystkich niezbędnych prac w tym doprowadzenie instalacji do centralnej sterylizatorni oraz
wymianę dźwigu osobowego zlokalizowanego wewnątrz budynku szpitala, w taki sposób aby
podczas wykonywania robót II Etapu nie było konieczności ingerowania w prace wykonane
w I Etapie. ETAP I realizacji robót będący przedmiotem zamówienia nie obejmuje
wyposażenia obiektu w sprzęt medyczny. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowo kosztorysowa (zał. nr 2 do siwz). 2. Zamawiający,
stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga w okresie realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na umowę o pracę do
realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, (dotyczy zatrudnienia osób wykonujących czynności będące robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z
technologią i zakresem robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz w okresie
gwarancyjnym dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi). 3. Szczegółowy sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. W trakcie realizacji zamówienia
na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
zatrudnienia osób wymienionych w ust. 2 na umowę o pracę do realizacji zamówienia: a)
oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu
umowy; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, d) zanonimizowaną umowę o pracę w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) - pod rygorem
możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy 5. Zamawiający informuje, że rozliczenie przedmiotu
umowy będzie miało charakter ryczałtowy, a zamieszczone informacje w załącznikach do
SIWZ mają służyć prawidłowej kalkulacji ceny ryczałtowej.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215140-0
45300000-0
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: 2020-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31
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 ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w
wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 roboty budowlane polegające
na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5
000 000,00 zł brutto każda. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które
będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca
musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: a)
kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b) kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń; c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) kierownik robót telekomunikacyjnych - co najmniej
jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń;
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:

Tak
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 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)

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:
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:
1. Wykaz robót budowlanych potwierdzający, że w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie budynku
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty. 2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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
Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności).
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (dokumentacja projektowo
kosztorysowa zał. nr 2 do siwz), który dla Zamawiającego będzie pełnił charakter
pomocniczy i informacyjny.
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią
przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą. Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie
przez Zamawiającego odrzucona. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 12.12.2019 r. godz. 11:30 2.
Forma wpłaty wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP, 5)
przelewem na rachunek Zamawiającego Bank Millennium SA nr 41 1160 2202 0000 0003
8058 9363 z zaznaczeniem „Wadium znak sprawy PCZ-NZP-382/24/19” - środki finansowe
powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.12.2019 r. do godz. 11:30 pod rygorem
odrzucenia oferty. UWAGA: O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu
wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek
Zamawiającego. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib; 2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją; 3) Kwotę gwarancji; 4) Termin ważności gwarancji; 5) Zobowiązanie gwaranta
(banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub
bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), 4. Do oferty
należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne
potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu
ani stempla). 5. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach,
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u
Głównego Księgowego Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie
niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może
spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. 6. Zwrot
wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.
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
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 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 ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Okres udzielonej gwarancji/rękojmi
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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
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:
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:
Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący
zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu: 1.
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca –
zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek
handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę
przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem,
że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy. 2. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są
ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę
umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się,
przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio. 3. Urzędowa zmiana stawek
podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę
zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto
pozostanie niezmienna. 4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu
obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące pod warunkiem, że wydłużenie
terminu nie jest spowodowane winą Wykonawcy. 5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i
korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe
postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu
świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania
zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą
do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie
terminu zapłaty). 7. Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie
wymaga aneksu do umowy. 8. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w
zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych
obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W
szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO
w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych
osobowych innemu podmiotowi (Wykonawcy) i określenia minimalnych standardów
powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim
podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których
dane dotyczą. 9. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie
obniżenia ceny ryczałtowej umowy w razie ograniczenia zakresu realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa

m.in. w przypadku zmian w ustawach budżetowych państwa lub j.s.t. i związanych z tym
ograniczeniem lub brakiem finansowania inwestycji.
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: 2019-12-12, godzina: 11:30,
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
> 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 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
IV.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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

