
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Dostawa dwóch sztuk Videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z

Przychodnią SP ZOZ w Żarach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Postępowanie prowadzone w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0153/19 pn. „Pogłębienie

diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup

specjalistycznej apara-tury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kre-sowym

Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach”

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

Ogłoszenie nr 765247-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
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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: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego 2 ,

68-200 Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks

684 707 874.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.105szpital.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.105szpital.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.Domańskiego 2, 68 – 200 Żary Dział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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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 dwóch sztuk

Videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w

Żarach

Numer referencyjny: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-42-2020

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:

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 „Dostawa dwóch sztuk Videobronchoskopów dla

potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach”, na warunkach
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określo-nych we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ, w asortymencie i ilościach określonych

w formularzu asortymentowo - cenowym oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sta-

nowiącym część III SIWZ. 2. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należała

Dostawa 2 sztuk fabrycz-nie nowych Videobronchoskopów HDTV, zgodnych z poniższą specyfikacją

oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, na okres wskazany

w ofer-cie, z tym zaznaczeniem, że okres ten nie będzie krótszy niż 24 m-c. 3. Oferowany wyrób

medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z

wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, 1493.). 4. Wykonawca

odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykona-nie zamówienia w

okresie wykonywania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia

wraz z informacją, ulotką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Wykonawca jest

odpowiedzialny, za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunka-mi technicznymi i

jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za

szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu

zamówienia. 8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy

europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przenoszą-cych te normy.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33168100-6

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
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art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

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:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 7 PZP, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego na dodatkowe

dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych pro-duktów albo zwiększenie

bieżących dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby za-mawiającego do nabywania

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną

lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.

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: 18.02.2021

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

18.02.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z

dniem zawarcia Umowy. 2. Termin wykonania zamówienia: do 18 lutego 2020 r. 3. Miejsce realizacji

zamówienia: Żary, województwo lubuskie, Polska. 4. Miejsce dostaw: 105. Kresowy Szpital

Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chorób

Wewnętrznych filii Szpitala w Żaganiu, ul. Żelazna 1/68-100, 68-100 Żagań. 5. Dodatkowo

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia licząc

od dnia zrealizowania zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem pkt.

6. W okresie gwarancji wymaga się prowadzenia nieodpłatnego serwisu aparatu zgodnie z

wymaganiami zawartymi w SIWZ. 6. Wydłużenie okresu gwarancji, o którym mowa w pkt. 5 powyżej

stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu. Szczegóły zostały zawarte w rozdziale XVI IDW.

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
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Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 200 000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonuje: co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę sprzętu medycznego za kwotę

minimum 140 000,00 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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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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:

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do oferty Wykonawca

dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w

zakresie wskazanym przez zamawiającego (dalej: „Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1

PZP”) stanowiące, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa

w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP z zachowaniem przepisów art. 24 ust.7-10 i

12 PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 1) Treść

Oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP określona została w Załączniku nr 2 do IDW.

2) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1PZP składa wraz z ofertą każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa

wraz z ofertą także Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP dotyczące tych

podmiotów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Fakultatywny wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do

niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego w V litera A, tj.: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania ofert; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział

IV pkt 2 ppkt 2); - oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) 4.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej wykonawca może złożyć według wyboru w formie

papierowej, z zachowaniem formy pisemnej dokumentu bądź w formie elektronicznej, podpisane

kwalifikowanym podpisem przez osoby do tego upoważnione.

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. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do oferty Wykonawca

dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w

zakresie wskazanym przez zamawiającego (dalej: „Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1

PZP”) stanowiące, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa

w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP z zachowaniem przepisów art. 24 ust.7-10 i

12 PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 1) Treść

Oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP określona została w Załączniku nr 2 do IDW.
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2) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1PZP składa wraz z ofertą każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa

wraz z ofertą także Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP dotyczące tych

podmiotów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Fakultatywny wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do

niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego w V litera A, tj.: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2) wykaz dostaw wykonanych,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i pod-miotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert; 3) materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne

ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/

przedmiotu zamówienia, produkt data, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe

pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za

zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej wykonawca może złożyć
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według wyboru w formie papierowej, z zachowaniem formy pisemnej dokumentu bądź w formie

elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem przez osoby do tego upoważnione.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci papierowej. 2. Wykonawcy

przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 3. Oferta musi

być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. Uprawnienie takie musi

wynikać z treści oferty. 4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy

dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Do oferty należy dołączyć: 1)

Wypełniony formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ), 2) Wypełnione Oświadczenie

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dla każdego z podmiotów na zasobach,

których Wykonawca polega, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

Oświadczenie dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Wypełniony

formularz asortymentowo – cenowy (według załącznika nr 4 do SIWZ), 4) Wypełniony opis

przedmiotu zamówienia – Specyfikacja parametrów technicznych (według II Części SIWZ), 5)

Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia (według załącznika nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy, 6) Pełnomocnictwo ustanowione do

reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego /cych się o udzielenie zamówienia publicznego w

oryginale – jeżeli dotyczy. Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale wtedy wymagane

jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa, 7) Uzasadnienie

zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
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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:
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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 (C) 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji (WG) 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
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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:
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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:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg

załączonego do SIWZ wzoru. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom

po otwarciu ofert. Zamawiający na podstawie art. 144 PZP przewiduje możliwość wprowadzenia

zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonaw-cy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w

SIWZ.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.12.2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu
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> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 16.01.2021 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli zajdą przesłanki

określone w art. 93 ust. 1 PZP. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w

zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części Umowy. ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA PROCEDURY ODWOŁAWCZE

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa02-676

Polska, tel.: +48 22 458 78 01, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 22 458 78 00, adres

internetowy: www.uzp.gov

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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