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Ogłoszenie nr 629786-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w

Rzeszow ie wraz z terenem zew nętrznym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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 zamów ienie, 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 powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/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 numer}' 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:
LI) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny

32444100000, ul. ul. gen. J. Kustronia 4,35303 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. 17 71 52 372, e-mail gospodarczy@rzeszow.sr.gov.pl, faks 17 71 52 493.

Adres strony internetowej (URL): www.rzeszow.sr.gov.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):

Sąd
1.3) 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
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Tak
W zakładce Zamówienia Publiczne na stronie Zamawiającego http://rzeszow.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak
www.rzeszow.sr.gov.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 łub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Oferty Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego,

osobiście lub za pośrednictwem posłańca
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Adres:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów biuro podawcze

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.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa sprzątania

obiektu Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z terenem zewnętrznym
Numer referencyjny: G-223-75/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) 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: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zadanie nr 1

kompleksowa usługa sprzątania części obiektu Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z terenem

zewnętrznym przy ul. gen. J. Kustronia 4. Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi -

7232,46 m2 - zakres czynności obejmuje codzienne od poniedziałku do piątku: mycie przy

użyciu własnego sprzętu i maszyn czyszczących glazury, płytek, bieżące uzupełnianie w
sanitariatach: papieru toaletowego, ręczników jednorazowych, mydła w płynie, codzienne
opróżnianie koszy na śmieci ich mycie i wymiana worków na śmieci, mycie i czyszczenie

umywalek, dozowników na mydło, mycie i czyszczenie sedesów, bieżące zakładanie na każdej
muszli kostek do we (zawieszanych na krawędzi muszli), mycie pisuarów, ich odkażanie,

usuwanie nalotów i dezynfekcja, czyszczenie luster, armatury, drzwi, futryn, klamek, szyldów,

szyb w drzwiach, grzejników, wyłączników światła, lamp osłonowych, zmywanie i

dezynfekcja posadzek, zamiatanie i mycie schodów, ścieranie kurzu: ze stołów, biurek, szaf,
stolików, foteli, krzeseł, poręczy, balustrad, cokołów, gablot, parapetów, mycie i czyszczenie

środkami do stali nierdzewnej drzwi wind, ścianek wewnętrznych, mycie luster w windach,
przecieranie z kurzu lamp oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych, mycie
zlewozmywaków, stołów, podłóg w pokojach śniadań. Odkurzanie wykładziny dywanowej w

pokojach o łącznej powierzchni 360 m2 , mycie wykładziny obiektowej PCV o łącznej
powierzchni 170 m2, mycie raz w tygodniu w godzinach pracy Zamawiającego posadzek
(płytki gres) w archiwach o łącznej powierzchni 655 m2 , czyszczenie półek na regałach w

razie potrzeby. Czyszczenie wertikali w razie potrzeb o powierzchni około 1080 m2 Mycie

przeszkleń w obiekcie zamawiającego do wysokości 3,5 metra bez użycia technik
alpinistycznych lub zwyżki samochodowej. Zamawiający informuje, że w zakres usługi nie

wchodzi mycie okien - w zakres prac wchodzić będzie codzienne obustronne mycie szyb w
drzwiach umieszczonych w korytarzach, klatkach schodowych około 180 m2, codzienne
obustronne mycie szyb (przeszkleń) na holu głównym około 550 m2 w tym oszklenia tamburu
4 piętrowego, (mycie szyb i przeszkleń dotyczy usunięcia zabrudzeń powstałych z codziennego

użytkowania). Mycie lamp oświetleniowych, które są łatwo dostępne bez specjalistycznego
sprzętu. Usuwanie pajęczyn i kurzu z sufitów, ścian, kratek wentylacyjnych - wg potrzeb.
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pranie wykładzin dywanowych - wg potrzeb. Zapewnienie serwisu dziennego (1 osoby) w
godzinach pracy Zamawiającego. W zakres serwisu dziennego będzie wchodziło: bieżące
uzupełnianie papieru toaletowego, mydła w płynie, uzupełnianie ręczników papierowych,

opróżnianie przepełnionych koszy w sanitariatach, utrzymanie posadzek w stanie
zapewniającym bezpieczeństwo podczas opadów atmosferycznych takich jak śnieg, deszcz w

wyniku czego wewnątrz obiektu przy wejściach tworzy się niebezpieczna śliska powierzchnia
(ścieranie na bieżąco mokrych powierzchni, powstałych w wyniku ruchu petentów, ścieranie
na bieżąco wody z posadzek, która powstała w przypadku przypadkowego rozlania, awarii
hydrauliki, lub kanalizacji.) Zamawiający informuje, że na obiekcie w pomieszczeniach

sanitarnych są zamontowane podajniki na mydło w płynie JOFEL SEKTOR. Środki higieny

powinny posiadać wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce. Sprzęt i
materiały oraz środki czystości i środki higieny, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
będzie dostarczał Wykonawca własnym transportem i na własny koszt. Codzienne od

poniedziałku do piątku sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Zamawiającego o

powierzchni 9145 m2 . W okresie zimowym w przypadku opadów śniegu codzienne
odśnieżanie chodników, dziedzińców wewnętrznych, parkingu zamkniętego oraz parkingów

otwartych, terenu zewnętrznego wokół budynku posypywanie piaskiem chodników i
parkingów (przez 7 dni w tygodniu). W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków

Wykonawcy należy utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym przy użyciu własnego
sprzętu, środków zgodnie z rodzajem i częstotliwością określoną przez Zamawiającego w

załączniku, który jest odpowiednio załącznikiem nr 2 do umowy. Zadanie nr 2 kompleksowa
usługa sprzątania powierzchni zajmowanej przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg

Wieczystych w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn. Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania
wynosi - 244 m2 (pomieszczenia biurowe 90 m2 , korytarz 48 m2, archiwum - 84 m2, klatka
schodowa - 17 m2, toaleta - 5 m2 - zakres czynności obejmuje codzienne od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy zamawiającego tj: 13:00-15:00 mycie przy użyciu własnego sprzętu,
klatki schodowej bieżące uzupełnianie w sanitariacie: (tylko w poniedziałki i wtorki) papieru

toaletowego, ręczników jednorazowych, mydła w płynie, codzienne opróżnianie koszy na

śmieci ich mycie i wymiana worków na śmieci, mycie i czyszczenie umywalki, dozowników
na mydło, mycie i czyszczenie sedesu, pisuaru, ich odkażanie, usuwanie nalotów i dezynfekcja,

czyszczenie luster, armatury, drzwi, futryn, klamek, szyldów, szyb w drzwiach, grzejników,
wyłączników światła, lamp osłonowych, zmywanie i dezynfekcja posadzek, zamiatanie i mycie
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schodów, ścieranie kurzu: ze stołów, stolików, foteli, krzeseł, poręczy, balustrad, cokołów,

gablot, parapetów, przecieranie z kurzu kinkietów oświetleniowych w ciągach
komunikacyjnych. Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzić będzie codzienne

obustronne mycie szyb (przeszkleń) oraz drzwi umieszczonych w korytarzu - 30 m2, raz w
roku mycie okien 30 m2. Usuwanie pajęczyn i kurzu z sufitów, ścian, kratek wentylacyjnych -

wg potrzeb, pranie wykładzin dywanowych - wg potrzeb. Środki higieny powinny posiadać
wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce. Sprzęt i materiały oraz

środki czystości i środki higieny, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będzie
dostarczał Wykonawca własnym transportem i na własny koszt. Szczegóły wykonywania

zamówienia zostały opisane w projekcie umowy oraz załącznikach do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90914000-7

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)

11.7) 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:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który7 została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia:

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność).

Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub

wykonywaną usługą sprzątania realizowanej w sposób ciągły przez minimum okres 12
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miesięcy i wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto. Należy do wykazu załączyć

dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, -dysponuje
minimum 5 osobami które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia. Na
potwierdzenie należy złożyć - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia.. W wykazie należy wskazać osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) 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 5 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)
111.3) 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

Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:
IIL5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie 3 łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz który ch usługi zostały wykonane oraz
załączenie dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wykaz
osób które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

www.rzeszow.sr.gov.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (załącznik nr 7)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPIS

IV.l .1) Try b 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 wy konania 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.l.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV. 1.6) Przewidy w ana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego. aspx?id=35380634-ec56-41c0-... 2018-10-01
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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:
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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:
IY.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Aspekty społeczne

30,00

Ogólne doświadczenie Wykonawcy 10,00

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=35380634-ec56-41c0-.„ 2018-10-01
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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
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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 zaw artej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od

towarów i usług, 2. zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 j.t.) względnie zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będę miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiana wynagrodzenia polegająca na
zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcę, że zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przy

czym przy ocenie istnienia powyższej okoliczności uwzględnia się jedynie koszty ponoszone
wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia może
nastąpić stosownie do wartości wzrostu kosztów spowodowanych zmianami; w przypadku
wzrostu kosztów osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii umów o
pracę, zanonimizowanych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7 ust. 4, oraz zestawienia

tabelarycznego z wyliczeniem wzrostu kosztów osobowych. W celu weryfikacji zestawienia, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych

wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających wzrost ponoszonych kosztów. Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w terminie
30 dni od daty wejścia w życie zmienionych przepisów
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: 2018-10-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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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 państw a 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 sfinansow anie całości lub części zamówienia, nie
zostały' mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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