
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych

do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

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

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
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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: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 29179900000000, ul. ul. Żelazna 79 , 00-875 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 22 620 90 01-06 w. 176, e-mail anna.pasniczek@wsse.waw.pl, faks 22 620 90 01- 06 w. 128.

Adres strony internetowej (URL): www.wsse.waw.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: Administracja rządowa terenowa

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.wsse.waw.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
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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:

w formie pisemnej

Adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna 79,00-875 Warszawa,

kancelaria, na parterze budynku.

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: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do

drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

Numer referencyjny: Sprawa 23/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

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

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

wykonawcy:
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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 sukcesywna, zgodna z zamówieniem szczegółowym Zamawiającego, dostawa wraz z

transportem i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do drukarek zwanych dalej „Urządzeniami”, do

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 –

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w -Załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu

zamówienia -Formularzu kalkulacji cenowej”. Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać

swoją charakterystyką opisowi podanemu w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2.Zamawiający wymaga, by

oferowane materiały eksploatacyjne nie były produktem regenerowanym i poddanym procesowi

ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych materiałów

eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące

wcześniej (pierwotnie), w całości ani też w części w skład innych materiałów eksploatacyjnych.Zgodnie z

art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia

powinien odpowiadać wszystkim cechom jakościowym ujętym w specyfikacji jakościowej. Wykonawca w

celu potwierdzenia tego faktu powinien załączyć do oferty stosowny dokument tj. specyfikację

jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego w

sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych

parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z

udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 3.Przedmiot zamówienia musi być

dostarczony nieużywany, fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wyprodukowany nie

wcześniej niż w 2018 r., nieuszkodzony mechanicznie oraz elektronicznie. 4.Przedmiot umowy

realizowany będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień szczegółowych składanych drogą

elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej

przedstawiciela Wykonawcy, 5.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, na podstawie zamówienia

szczegółowego, przesłanego drogą elektroniczną, w terminie do 2 dni roboczych, licząc od otrzymania

zamówienia od Zamawiającego. Za godziny robocze uważa się godziny od godz.8.00 do godz. 14:30,dni

w dniach od poniedziałku do piątku, 6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą

Zamawiającego dopuszcza się dostawę innych materiałów eksploatacyjnych, niż te wskazane w

zamówieniu szczegółowym. 7.Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się: 1)Zmianę sposobu

konfekcjonowania oferowanych materiałów eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie jego wartość wynikająca z Załącznik nr 2 do umowy pt: „Opis

przedmiotu zamówienia Formularz kalkulacji cenowej”, a dostarczony przedmiot umowy będzie

odpowiadał swoimi parametrami w zakresie jakości i wydajności materiałom eksploatacyjnym

wskazanym w zamówieniu szczegółowym oraz zastosowany zamiennik nie spowoduje uszkodzenia
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sprzętu. 2)Zaprzestanie produkcji lub wycofanie z obrotu handlowego oferowanych materiałów

eksplatacyjnych, będącego przedmiotem umowy pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie jego wartość

wynikającego z Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2 do umowy), z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże,

brak możliwości ich pozyskania, a dostarczony przedmiot umowy będzie odpowiadał swoimi parametrami

w zakresie jakości i wydajności materiałowi eksploatacyjnemu wskazanemu w zamówieniu

szczegółowym oraz zastosowany zamiennik nie spowoduje uszkodzenia sprzętu. 8.Wykonawca

zobowiązany jest w terminie do 8 godzin roboczych od otrzymania zamówienia szczegółowego

powiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego, o braku możliwości dostarczenia asortymentu

wynikającego z zamówienia szczegółowego oraz zaproponować zamiennik, podając jego nazwę, typ oraz

nr katalogowy produktu . Zamawiający w terminie do 8 godzin roboczych od otrzymania informacji od

Wykonawcy o braku możliwości dostarczenia asortymentu prześle swoje stanowisko w sprawie wyrażenia

zgody na dostawę zamiennika na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. 10.Materiały eksploatacyjne

muszą być „fabrycznie nowymi” posiadającymi wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i

jakościowe co najmniej takie jak materiały oryginalne potwierdzone certyfikatami ISO/IEC 19752,

ISO/IEC 19798 wskazane przez Zamawiającego – wymagane przez producenta Urządzenia. Przez

równoważność należy rozumieć funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia

(utrwalania, nie zamazywania się druku) odpowiadające wyrobom producenta. 11.Materiały

eksploatacyjne równoważne muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w

stopniu nie mniejszym niż wskazany w symbolu oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności, która

nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych. 12.W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę

produktów równoważnych, nie pochodzących od producenta sprzętu, Zamawiający wymaga złożenia w

ofercie: 1)aktualnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez zaoferowane materiały eksploatacyjne

norm ISO/IEC 19752 w przypadku produktów do urządzeń monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 w

przypadku produktów do urządzeń kolorowych, potwierdzających równoważność oferowanych

materiałów eksploatacyjnych. 2)poświadczenia producenta Urządzenia o dopuszczeniu tych materiałów

eksploatacyjnych do stosowania bez utraty gwarancji na urządzenie – w przypadku awarii urządzenia

spowodowanej użyciem dostarczonego materiału eksploatacyjnego, koszt naprawy urządzenia ponoszony

będzie przez Wykonawcę. 13.Wykonawca dostarczy, od producenta materiałów eksploatacyjnych, kopie

certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001, istnieje bowiem ryzyko, że materiały nieposiadające takich

dokumentów mogą nie spełniać wymagań bezawaryjności i jakości wydruku. 14.Wykonawca gwarantuje,

że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości, zapewnia kompatybilność pracy z

urządzeniem Zamawiającego i bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. 15.Wykonawca gwarantuje, że

zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje

utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 16.Wykonawca gwarantuje, że

oferowane przez niego materiały eksploatacyjne, są dedykowane na rynek Unii Europejskiej. 17.Jeżeli w

trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych

produktów znacznie (powyżej 10%) odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek,

Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 2 dni roboczych, od

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną, o zaistnieniu w/w zdarzenia. Wymiana
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nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 18.Wykonawca zobowiązuje się do

pokrycia kosztów naprawy sprzętu, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub bębna

dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy sprzętu (włączając

w to wymianę bębna lub tonera lub innego uszkodzonego podzespołu sprzętu), uważa się pisemną opinię

autoryzowanego serwisu producenta Urządzenia. Naprawa Urządzenia wykonana zostanie w

autoryzowanym serwisie producenta Urządzenia, w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy

drogą elektroniczną przez Zamawiającego, konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z

ekspertyzą, naprawą i zakupem nowego materiału eksploatacyjnego ponosi Wykonawca. 19.Zamawiający

niezależnie od wymagań żąda, aby w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów

eksploatacyjnych do drukarek Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie następującej treści:

„Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne zamienne są odpowiednie dla danego rodzaju

sprzętu i będą w pełni z nim współpracowały. W przypadku awarii z winy dostarczonego materiału

eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w

całości szkód, jakie awaria ta spowodowała oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną

kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny

koszt." 20.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia

wyszczególnionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 21.Zamawiający

zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w

Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wartość dokonanych przesunięć w ramach umowy, nie może przekroczyć 20 %

ceny brutto umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30125100-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30125110-5

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:
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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: 2019-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do

dnia 31.12.2019 r. lub do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako maksymalną

kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako

pierwsze.

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: co najmniej 1 dostawę

materiałów eksploatacyjnych do drukarek, o wartości równej lub wyższej 15 000,00 zł brutto każda

Uwaga: w przypadku umów wykonywanych (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych),

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już umowę w wyżej wymaganym zakresie, na dzień

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez dostawę rozumie się umowę, której przedmiot

obejmuje: co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, o wartości równej lub

wyższej 15 000,00 zł brutto każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

Tak

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:

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

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni terminie, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, rodzaju, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

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

Nie

Informacja na temat wadium

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:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

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

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 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:
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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:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: 1)

gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,

zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w

załączniku nr 2 do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę

taką jak ustalona w niniejszej umowie 3) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany
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uwzględniającej nową wysokość tej stawki, 4) zmian wynikających z przepisów prawa.

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: 2019-11-19, godzina: 10:00,

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

> 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 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:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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