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Ogłoszenie nr '16567 4-N-ż020 z dnia lI.1ż,20ż0 r.

}luzeum Piastów Śląskich: Modernizacja systemów zabezpiecżenil obiektu i zbiorów Muzeum

Piłstów Śląskich w Brzegu polegająca na dostRwie i montażu instalacji anĘwlamaniowej oraz

nlonitoringu wizyjnego (CCTV)

OGŁOSZENIE O ZANIOWIENIU - Dostawv

Zanlieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zanlówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

\;rzrva projcktrr lrrb progranlu

O zanlólviellie nlogr1 ubiegać się rvyl:1cznie zaklady pracy chroniorrej orłz wykonawcy, których

dziaIalltość, lrrb dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnic jednostek, które będą renlizowaly

zanlórvienie, obejnluje społeczną i zawodową integrację osób będących czlonkami grup §polecznie

nt a rgin irl iz olv a nyc lr

\ie

\alezy podac minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących dojednej lub więcej

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

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

S E KCJA l : ZA NIAIYIAJĄ CY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postęporvanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprorvadzenie postępowania

\ie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyUpowierzyli prowadzenie

posrępowania:

Postęporr anie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

l ll] l1.12,2020. l l:.16
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Nie

Jeże|i tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

Podac adresy ich siedzib, kra.jowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

PostęPorvanie jest przepro\ adzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich

Unii Irr ropejskiej

Nie

W przypadkrr przeprowadzania postępowania wspólnie z zamłwiającymi z innych państw

czlonl<olvskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I nfornlacj e dodatkowe:

l. l ) NAZ\\A l ADRES: Nluzeum Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny

l3026l90000000, ul, Plac Zarrlkowy 1 , 49-300 Brzeg, woj, opolskie, państwo Polska, tel, 7'7 40 19I

00, e-nlail sekretariat@zamek,b rzeg, pl, faks 77 416 42 10.

Adres strony i nternetowe.j (LIRL) : http .//www.bip,zamek, brzeg.pl

Adres proli lu nabywcy:

Adres stronv illternetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub iormatów

plikó*,, które nie są ogólnie dostępne

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określic):

INSTYTUCJA KULTURY

t.3) wSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżeti doĘc4fl;
podział obolviązków między zanrawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

irlnych państw członkowskich unii Europejskiej (który z zamawiających j est odpowiedzialny za

przep rorva dzen ie postępowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadaja pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamarviający,ch indywidualnie, czy zanówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiaj ących) :

|.{) KO\It\IKACJA:
\ieograniczonr. peIny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowanin można uzl.skać pod

ltdresenr ( [ RL;

T;i

htip rrrrrr bip zaniek brzeg,pl
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Ądres strony internetowej, na której zamieszczona

zlntóryienia

Tak

http://wwrv.bip,zamek,brzeg, pl

będzie specyfiklcj a istotnych wnrunkórr

Dostęp clo dokunlentórv z postępowania jest ograniczony - więcej infornlacji rnożna uzyskaĆ pod

atlresenr

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopu§zczenie do udziału w postępowaniu w

inny s posób:

Nie

lnny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopu§zczenie do udziału w po§tępowaniu w

inny sposób:

Tak

lnny sposób.

forma pisemna

Adres:

Muzeum Piastów Sląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1,49-300 Brzeg

Komunikacja elektroniczna wymaga korz ystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików'

krórc nie są ogólnie dostępne

\:e

\io4raniczon1,_ pelny,. bezpośredni i bezplatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

aJr§€m (LRL)

l1.12.2020. l l:,tó
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5l: KC]JI II: 1,IłZEDN{Io1- ZANlÓwIENIA

l1.1) Nazrvł llirdnna zźrmówieniu przez znnrarviającego: Modernizacja systemów zabezpieczenia

obiektu i zbiorórv Muzeum Piastów Sląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji

a nty włanlaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)

N unter relerencyjny: AG 26.5,20ż0

Przecl wszczęcienr postępowanin o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

l1.2) Rodzłj zlnlówienia: Dostawy

I1.3) lllforrrrłcjlr o nlożliwości sl<ladania ofert częściowych

Zalltowierlie podzielone j est na częsci

Nie

Oferty Iub rvnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać lv odniesiertiu

do:

Zlnlłrviajrlcy znstrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

lt:tlisvnt:tIllł liczba części znnlówienia, na które może zostnć tltlzielorle zamówierlic jedncnru

rt ylitlltit rt c\,:

ll.ł) Krótki opis przcdrrliottl zanlówienia (vielkośc, zakres, rodza.j i ilośc dostały, ttslug lub xlhót

btnltly latt.t,.,Jl lttb tńreślettie :upolrzcho||ąłlia i wymagcłi ) a w przypadku partnerstwźl

innolllcvjnego - określenie zapotrzetlowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty

budorrlane; Przedmiotent zanlówieniajest wykonanie dwóch systemów instalacji: instalacji

...:,.:,.,.i ł3nl3l,,i.rr,",l i alarnrorł ej - napadu oraz instalacji systemu monitońngu wizyjnego (teleu izji

_: : 1- ,,,i - :],.]..]]\słL1\\ej C'CT\') rr obiekcie Mtlzeum Piastów SIaskich rr Brzegli rlraz z

, .: -],- j:]] ::.r-zi,ednlch prac * r koticzen iorł vch tynkarskich po montaźu instalacji_

, ,:._.-:.ś:-_]"-,.il.i,, elektn,cznrch. teletechnicznych, dostawą sprzetó\\,oraz urzadzeń i

_: _ _::::,, 
",,,. 

.ni; rrraz z ich instalacją do obu systemórv (tj, instalacji anty\\]anl anio\\,ej i nicni:c:.:._-_

ll,l2.2020. l l:łt
]
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SI: KC]JA lI: PRZEDNtIoT ZANIÓWIENtA

l1.1) Nazrvlr llłdanł zamó\yienitr przez znnlawiającego: Modernizacja systemów zabezpieczenia

obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Sląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji

antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)

N unrer referencyjny: AG 26.5.20ż0

Przed rvszczęcienl postępowania o udzielenie zamówienin przeprowadzono dinlog techniczny

Nie

l1,2) Rodzaj zanlówienin: Dostawy

l1.3) llrlbrluacjlt o ntożlilvości sl<ladania ofert częściowych

Zanrówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w po§tępowaniu nlożna skladać w odniesieniu

rlo:

Z:rnlłrviłj:lcy zastrzeglr sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

\llrlisvlttlllnł liczbł części złnlówienin, nł które nroże zostać trdzielone zamówierrie jednenru

rlt, lto l t a rł,c r, :

ll.ł) Królki o1lis przcdnliottl zanrówie nia (wielkośc, zakres, rcclzaj i ilośc dosl$l,, ttshtg lub robćll

htnloy ltltt.l1,ll ltth określcnie :ąx)lrzchorya ict i lvymttgań ) a w przypadl<u pnrtnerst\ya

innorlacvjnego - określenie zapotrzebowRnia na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty

budorr lane: Przedmiotetrl zanlówieniajest wykonanie dwóch systemów instalacji: instalacji

...:::,,,.i łal:latli,.ir ą i a|arnlorł ej - napadu oraz instalacji systemu monitońngu wizyjnego (tele*,i,,ii

j ]:,.:,. - ],]_.!,]l]\slo\\!-i C'CT\') rt obiekcie Muzeum Piastóri,Sląskich rr Brzeuu uraz z

..: _:::: i]::] ::.:.zl.e.Jnrch prac rr Vkoliczeniorł vch tynkarskicIr po montaźu instalacji.

-.:,_::Jz.::J..i\ah elektn,cznlch. teletechnicznych, dostalvą SprzetÓ\\ oraz urządzeń i

_-::,.::::,.l,,,:ni; rrraz z ich instalacją do obu systemów (tj, instalacji antl,rvłanraniorlej i n:cn::.-:.:.--

l1.12.2020. l l:.lt



fi Ie:///C:/I]serVID68 1-1, MIłAppData,Łoca|,/Temp.ZP_l

tiizljnego), konliguracją techniczną i uruchomieniem obu systemów instalacji, wykonaniem cenlrdi
obu sYstemów w wraz z klimatyzacją w pomieszczeniu zlokalizowania urządzeń, a także
przeprorvadzen i em szkol en i a d| a wy znaczonego personel u Zam awi aj ącego.

lI.5) Glówny kod CPV: 32323500-8

Do<latkowe kocly CPV:

Il'Ó) Call<olvita rvnrtoŚĆ zanlówienia (leze!i zantalłiajqcy potlaje info,rmacle o watlości ząntólyieniat
Wanosc bez VAl ,

Waluta:

pln

(łr Pr:lPadktt unr|v' rantoll'ych fub dynamiczttego ,ryslentu zakąló.tł _'zacttnkową cąlkolyita
maksymalna lyarlośc ły caĘnt tlkresie obowiqzlwania u rc, )/ ramow ej lub dynamicznego syste u
zctkt tpthł)

lL7) Cz,Y Przervirlrrje się udzielenie zarnówień, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 lub w
ilrt. l3rl u§t. 6 l)ltt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków najakich zoslaną udzielone
zanlówienia, o których mowa w art,67 ust, l pkt 6 ,ub w art, ]34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1,8) okrcs, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostali zawarta
ttllloly. rAmo\yźt lub okres, na który zostnł ustanowiony dynamiczny §ystem zakupów:
nliesiącach: /łó dniach: 65

lub

d:rta rozpoczęcin: łló zakoliczenia:

ącachlOkres w dniachlData

l l.r, ląfr;plla.,. <lod;tlkorr e:

>EK(Jł Ill: I\FOR,\IACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

rozpoczęci Data zakończeni

ll l) 
'/l1^ 

lt..
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FKo\o\lI(]ZNYM. FlNANSowYM I TECHNICZNYM

lI1.1) \\ARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

llt.1.1) Konlpetencje lub uprawnienia do prowadzerria okreŚlonej dzialalnoŚci zarł'odorrej. o

ile rvy,nika to z odrębnyclr przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeźeli Wykonawca wykaźe- ze al

posiada koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie

zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzęh i systemórł'

alarnlowych sygnalizujących zagroźenia ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konseni'acji

i napraw lv nliejscach ich zal rrstalowania, b) posiada zaświadczenie wydane przez właŚciriego

l(on]endanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na tistę kwalifikowanych pracowników

zabezpieczenia techniczrrego lub c) posiada legitymacje kwalifi kowanego pracownika

zabezpieczeItia teclrnicznego,

Inforrrlacj e dodatkowe

Ilt.1,2) Sytuacja finansorva lub ekononriczna

określenie warunków: ZamawiĄący nie stawia szczegołowych wymagań w zakresie spełniania

tego warunku.

lnlormacje dodatkowe

llI.1.3) Zdolność tcclrniczna lub znwodowa

określenie warunków. a) doświadczenie: zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli

Wyl<onarvca rvykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. a,iezei;

okres p1,orvadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedno zadanie

w branży teletechnicznej o wartości co najmniej l00,000,00 PLN, b) osoby skierowane do

realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeśli Wykonawca rrl'kdze. ze

dysponuje co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego. posiadaj:l:

uplawllienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń

tel ekonluni kacyj nych.

Zanlalviający wylnaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we rvniosk-u o dopuszcze:i: ::

udziału rv postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności prn realiza;: ż:: - ., .- :.

rrraz z illlilrlllacja o klł,alitikacjach zawodowych lub doświadczeniu tl,ch osob

l :l1,.lrnl acl c iltldatkowe,

l u.] ) PoDsT.§\'\' WYKLUCZENIA

ltI.2.1) Podstalvy rvykluczenia okreŚlone w 
^rt. 

ż4 ust. l ustarr,}, Pzp

lt1.2.2) Złnlarviający przerviduje wykluczenie wykonawcy na podslarvie ari.2ł u§L Ś ustrr}
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przewiduje następujące lakultatywne podStawy wykluczenia.

llI.3) \\,\,I(AZ oŚrvtłucz.lŃ sKt ADANYCtl PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

\\,s,l,ĘPNEGo POT,\\,lEltDZINlA, ŻE NlE PoDLtrGA oN WYKLUCZENIU oRAZ

SI'!]ł.Nli\ \\AlłLlNKl tiDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTER|A

S E LIl(CJ l

0śrł,iłdczclrie o lliepodleglrn ill wykluczeniu oraz spelnianiu \ynrllnkóry udziaIu w

postępo\r,łniu

1'ak

Ośrviadczcn ic o spelnianiu kryteriólv selekcji

ll1.1) wYl(AZ oŚrvlłoczrŃ LUB DoKU}lENTow , sKŁADANYCrl PRZEZ

\VYI(ONt\WCl, W POS'|'[PO\\ANlt] Nr\ WEZWANlE ZAhtlAWlAJACEGO W CELU

Pol WllittDzt]NIA oKoLlCZNoŚCt, o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UsT. l PKT 3

US'I]Ą\YY I'ZI':

- ośr.viadczeltie dotyczące spełniania przesłanek określonych w afi.24 ust,l pkt l2-23 ustawy Pzp

skutkujących rvyklttczenieln z postępowania - wzór oświadczenia stanowi zalączlik nr 4 do Sl\\'Z.

- kolrcesji \,lSWiA w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia

t!,chniczneg.o polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowyclr

sv_lrnalizLriac},ch zagrożenia ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprarr rr

;:litiscach ich zainsta|owania; - zaświadczenia wydane przez właściwego Komendanta

'.l . 'c,.,. . ;z'kicqti Policji o rrpisie na listę krvaliti kowanych pracowników zabezpieczenia

:---,: ,]].J__,] -.,'l. - ievitlnlacjikrvalifikor.vanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

ll1.5l \\ \ K \/- Oś\\ IADCZEŚ LtB DOKUMI,NTOW SKŁADANYCIJPRZEZ

\\ \ KC)\ \\\ ( E \\ POSTĘPO\\.Ą\It] NA WEZ\\ANIE ZAMAW|AJACEGO W CELU

i,i i i \\ lt RDZE\l.{ oKoLlCZ\oŚCI, o KToRYCH lvlowA W ART. 25 UST. l PKT l

'i :1 \\\ \ P/-P

ll1.5.1l \\ Z.\KRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW lJDZlAŁlJ w PoSTĘPOWANIU:

l1.12,2020. l l:.t6
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- oŚrviadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych $,an, 22 ust

]b Pkt l -3 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do S[WZ, _ Wykaz dostary lub

usłuu rrl ktltlłnych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieź wykonyrvanl.ch. rr

okresie ostatrrich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia

działalności j est krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i

Podmiotólv, ia rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi

zostałY rl'1'liclllalle lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

Dorvoriallti, o których mowa, są ret'erencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którcgo roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyęzyny o

obiektywnym cIrarakterze wykonawca nie j est w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokunlenty - r.vykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

r,l szcze_q(; l It LlŚc i odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę j akości, wraz z infornlacjanri na

tenrat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i rłykształcenia niezbędnych do

wYkonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

intbrmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi załączllik nr 8 do

SlWZ.

tl1,5.2) \\ ZAKRESlE KlłYTERIÓW SELEKCJl:
ll1.6) WYKAZ oŚwlłucznŃ LUB DoKt]MENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ
WYI(ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
Pol,WIEIIDZENIA oKol-lCZNoŚCl, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 2

UslA\\,Y PZl,

ll1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt tII.3) _ IlI.6)

l) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych ząsobów

na Potrzeby realizacji zamówienia - w zór zobowiązania stanowi załączntk nr 6 do SMZ, (eżeli

dotyczy), 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w

postęporł,aniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zallówienia (eżeli dotyczy), 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu

\\'r, konatvc1 rv przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba

uprarr niona ilo reprezentowania Wykonawcy (|eżeli dotyczy),

SEK('J Ą l\': PIłOCED[]RA

l\.l l oPlS

l \.1.1 ) Tr}b udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

]l l) ,0r0
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l\.1.2) Zrrnlarviłjący żądl \ł,lliesienia wadium:

Intbrlnacja l]a temat Wadium

l\.1.3) Przcrviduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonanił zanrówienia:

-\ Ic

\alez1, 1lodac intbrnlacje l]a telllat udzielania zaliczek:

I\",1.4) \\'1'nlagł się zlożenia ofert w postflci katłlogów elektronicznych lub clolączenia do ofert

lił tł logórv c le li t ro Ir icz nyc h:

\ie

Dopuszcza slę złożenie ot-en w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofen

katalogórv elektronicznych

,\lL'

lIl tbrln acje dtldatkow,e,

l\ll.S.) \\'l rułglr się zlożctli:r ofcr(y }vnriantowcj:

\ie

I)elpLlszcza sie zlozenie oferty wariantowej

\ie

Złozenie olirty wańantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

l- ie

IV.l,6) Przewirlywana liczba wykonawców, którzy zostaną zapro§zeni do udziahr w

postęporvaniu

(pr:ek[8 oŁlr{ulit,zotty, ne grrjac,je z ogttl,szeltiem, dialog konkurenc},iĄ), pu.tner.rllvo inrulv,acyjlv1

Liczba rvykonawców

Przervidvri ana nlinimalna liczba wykonawców

\ l.iksr nlalna liczba wykonawców

N:-, teria selekcji rrl,konawców:

l\.l.-; Informacje na temat umorvy ramowej lub dynamicznego systemu zakupół.:

L-niorl a raniolva będzie zarvana.
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Czv przelr,iduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przervi dziana m aksymal na 1 i czba uczestników umowy ramowej :

Intbrmacje dodatkowe:

Zaltlórriellic r;bejnrqe Llstanowienie dynanlicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe inlormacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

lnfbrrnacj e dodatkowe:

w ramach unrowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofeń w

fonnie katalogów elektronicznych :

przelvidLrje się pobranie ze złożotly ch katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

l V. 1,8) Aukcj:r clelrtroniczna

przervidzialle jcst przeprowadzcnie aukcji elektronicznej (przelarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negoc.jacje z ogłoszeniem) Nie

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

Nillt,ż},r',sliltz;t(,elclllcnty, l<lórvch lvartości bęc|ą prze<lmiotenl aul<cji eIektronicznej:

I)rzt'tvidrrje się ogl'lt n iczcll ill co do przcdsl awiorlvch \yartości., rvyniliające z opisu przec|ntiottr

z a tlt óryie n ilr:

NaleŻY Podac. które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie temlin ich udostępnienia:

lnlorrnacj e dotyczące przebi egu aukcj i el ektroni cznej :

Jaki je* przerłidźany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą rłzrunti- na
jakich rrrkonau c}, będą mogIi licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotl,czące wykorzystywanego sprzęfu elektronicznego, rozńązafi i specyfikad i

],,-_ _
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t.chni.Znvch \\, zakresie polączeti,

\\',, nlaślania dory,czące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej,

lntonnacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tr$ ania,

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

etapu,

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

lV.2) KRY,I,EtłlA OCENY OFERT

IV,2,1) Kryterin oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Znstosowanie procedrrry, o której nlowA w 
^rt,21^^ 

ust. l ustrlwy Pzp (przetarg

rricograniczony)

Tak

IV,3) Negocjłcje z ogłoszenienr, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

lr4inimalne wyn.agania, które muszą spełniać wszystkie ofeńy:

Przewidziallc.je st zastrzeżenie prawa do udzieienia zamówienia na podstawie ofert wslępnych bez

plzeprorvadzenia negocj acj i

Przervidziany j est podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeń:

\alezl podac inlornlacje l]a tenlat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

l :.: -.=lacj e dodatkon,e

l \.j.] i lnf,,,rlrllrcje na lenl:lt dillogu konkurencyjnego

Iokres gwal,ancji|.ł0,00
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawcóW którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozlviązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny IrarIrlollogram postępowania:

I)odział dialogu na etapy w celu ogtatriczenia liczby rozwiązań

Nalezy podac informacje na temat etapów dialogu:

lntbnn acj e dotlatkowe,

lV.3,3) Infornlacje na tenrat partnerstwn innowacyjnego

Elenlenty opistr przedmiotu zanrówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odporviadac rvszystki e of'erty.

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

zastosowanie kryteriów oceny ofeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

lnfbmlacje dodatkowe:

l !'.4 ) Licytacj:r e|ektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

\\'r,nlagania dotl,czące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, rv ty,nl

rr r nraqania techniczne urządzeń informatycznych:

Spcsob posteporlania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych rłysokosci

,. , J r:..:].,,,,, .;,--r t,lcii elektrorticzltc_j i czasie ich trtrania

l1.12,2020. l l:46
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ĘkonarvcY, którzY nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

l'enuin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w ticytacji elektronicznej:

Data: godzina

Tenlin otrł,arcia l icytacj i elektronicznej :

Termi n i warunki zam knięci a l icytacj i el ektronicznej :

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

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

Wy nl agan i a dotyczące zab ezpi eczeni a naI eźy tego wykonani a um owy :

lnfornracj e dodatkowe:

lV.5) ZNlIANA t.INIowY

Przewiduje się istotne znriany postanowień znwartej unlowy w stostrnku do treści oferty, na

potlstnrvie którcj dokonano rvyboru wykonawcy: Tak

hvalezy wskazac zakres, charakter znńan oraz warunki wprowadzenia zmian.

ZanlawiającY doPuszcza możliwośc zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyborr"r wykonawcy w następujących przypadkach: 1)zmiany danych związanych z

obsługą administracyj no-organizacyj ną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanyc1r

do kontaktów nliędzy Stronami,2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki

Podatku VAT na skutek znrian w przepisach prawnych, W takim przypadku cena netto pozostanie bez

ztrlian, zaŚ odPowiedniej zmianie ulegnie cena brutto, 3) wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia

losorvego unienl oŻliwiaj ącego prawidłowe prowadzenie prac - o ilośc dni jej trwania orazllub i|ośc dni

lriezbędllr'cll dtl Lrsr-rnięcia sktrtków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej,

l\i6) lNlloltNIACJE AD]vlINls.rRACYJNE

l\'.ó.l) Sposób ttdostęJrniania informacjio charnl(terze poufnym (jeżeli tlotyczy),

Srodki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

l\.ó-2) Termin skladania ofert lrrtl wniosków o dopuszczenie do rrdzialu w postępowaniu:

Data ]l l] 2020. sodzina: 08;30,

Sii.'.:enie ternlinu skladania rvniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przeure
nieograniczonr. przetarg ograniczony, negocj acj e z ogłoszeni em):

lll)ro]o I1..1^
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\ie

\\'skazac porr cldr,.

JCzlk lubjęzYki, lvjakich mogą byc sporządzane olerty lub wnioski o dopuszczenie do udziału u,

postęporvaniu

> język polski

IV.6.3) 1'ernlin związnnia ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

lv.6.4) przclviduje się uniewłżnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypadku

ltieprzyznlnia środkórv, które nliaĘ być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części

zanrówienia: Nie

l !'.6.5) IIrfornl ncj e dodatkowe:

2!!]4|CZNlI( l - lNFOIłNIAC.IE DO,IYCZĄCE OFDRT CZĘsclowycrl

l1.12.2020. l l:.l(l


