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Ogloszenie nr 550400-N-2020 z dnra2020-06-24 r.

Miasto Biatystok: Cyfryzacja dokument6w w postaci nieelektronicznej wchodz4cych w sklad
operat6w technicznych do postaci dokument6w elektronicznych, w celu utworzenia
przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu
teleinformatycznego T[rboEwid

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi
Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczuie obowi4zkowe
Ogloszenie dotycry: Zam6vienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamr6wienie mog4 ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoS6, Iub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednostek, kt6re bqd4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej
kategorii, o kt6rych mowa w art. 22lst.2 ustawy Pzp,nie mniejszy n1230yo, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprow ardza centralny zamawiajqcy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kttiremu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
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Postgpowanie j est p rzep rowadzan e wsp6lnie przez zamawiaj Acych

Nie

Je2eli tak, nalezy wymieni6 zamawlajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz
podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakl6w wraz z danymi

do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiajqcymi z innych parfistw czlonkowskich

Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES: Miasto Bialystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul.

Slonimska

1

, 15-950 Biatystok, woj. podlaskie, paristwo Polska, tel. 85

869

62 49, , e-mail

zzp@um.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony intemetowej (URL) : www. bip. bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi iurzqdzen lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa
I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (ieieti dotyczy)t
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaria
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi
z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry

z zarnawiaj4cych jest odpowiedzialny

zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzerue postgpowania
odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bEdzie udzielane przezkaadego z
zamawiajEcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz
pozo s taly ch zamavnaj4cych)

:

r.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad
pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej za,mieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Tak

www.bip.bialystok.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:

w formie pisemnej
Adres:

lJrz4dMiejski w Biatymstoku, Biuro Zam6wiehPublicznych ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani a z narzgdzi i

rurzqdzerfi

lub format6w plik6w,

kt6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi motna uzyskad pod
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adresem: (URL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Cyfiryzacja dokument6w w postaci
nieelektronicznej wchodzqcych w sklad operat6w technicznych do postaci dokument6w

elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i
kartograficmej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid

Numer referencyjny: DGE-I

.27 | .3.202A

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Usfugi
II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgsci lub grup
czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zamriwienia, na kt6re mote zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zalcres, rodzaj

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari

i ilo1t dostow, uslug lub rob6t

) tw prrypadku partnerstwa

innowaryjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zam6wienia

jest cyfryzacja analogowych material6w paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartografrcznego, tj. operat6w technicmych dla obszaru 14 obrgb6w m.

Bialegostoku rozumiana jako przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji zr6dlowej

4z16

24.06.2020,09:56

https: I lbzp.nzp.gov.pU ZP 400PodgladOpubl ikowanego. aspx?id:0 I ..

wchodz4cych w sklad operat6w technicznych, umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora
zgodnego zrozporz1dzeniem PZGiK, opisanie ww. dokument5w metadanymi orazzgromadzenie

ich w repozytorium o strukturze wskazanej przezZamawiajqcego. 1) Szacunkowa iloSi operat6w
technicznych podlegaj4cych opracowaniu

-

okolo 5 800 sztuk. 2) Szacunkowa liczba metr6w

bieaqcychdokument6w wynosi ok.62 metry bielqce.3) Szacunkowa liczba stron do skanowania w
przeliczeniu na format 44 (dokumenty do skanowania mog4 by6 w formatach A-3 i wigkszych)

wynosi okolo 360 000 szt.2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres prac okreSlaj4
Warunki Techniczne stanowi4ce zal1czniknr 8 do SIWZ.

II.5) Gt6wny kod CPV: 79999100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
722s2000-6

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaie informacie o wartoici
zam6wienia);
Warto56 bez

VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zokupfw

mal<symalna

wartoit w calym

- szacunlawa calkowita

olcresie obowiqzywania umowy ramowei lub dynamicznego

systemu zakup6w)

tl.7) Cry przewiduje

sig udzielenie zam6wief, o

kt6rych mowa w art. 67 ust.

I pkt 6 i T lub w

art.134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Tak
Okre5lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:1.
Zamawiajycy przewiduje udzielenie zam6wieri dotychczasowemu Wykonawcy uslug o takim
samym zakresie jak zam6wienie podstawowe zgodnie

zrozdz.Ill SIWZ. Przedmiotem zam6wieri

bgdzie powt6rzenie podobnych uslug obejmuj4cych informatyzacjg czqSci analogowych material6w

pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszarv miasta Bialegostoku. 2.
Szacunkowa liczbametr6w biea1cychdokument6w wyniesie ok. 30 metr6w bie2qcych. 3.
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Calkowita wartoSd zam6wiefi okreSlonych zgodnie z art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp, nie przekrocry

kwoty 162 601,63 zlnetto. 4. Zam6wienia zostan4 udzielone z uwzglgdnieniem warunk6w
okreSlonych w projekcie umowy - zalqcznik nr 7 do SIWZ orazw Warunkach Technicznych -

zal4czruknr 8 do SIWZ.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:
lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia: 2020-ll -20
Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpo

"rE"iulO

utu zakoiczenia

lzozo-rr-zo
II.9) Informacj

e dodatkowe:

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ru.l)

WARUNKT UDZTALU W pOST4pOWAt[ru

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: W celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazac:
a) wykonanie nie wcze5niej niZ w okresie ostatnich 3latprzed,uptywem terminu skladania ofert

w niniejszym postgpowaniu,

a

jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym

okresie, 2 zam6tvieri, obejmuj4cych prace polegaj4ce na digitalizacji (skanowaniu)

pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ulatwiaj4cego
ewidencjonowanie izaruqdzante dokumentami paristwowego zasobu geodezyjnego

i

kartograficznegoka1de o wartoSci nie mniejszej ru2200 000,00 zl brutto. b) osoby skierowane
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do realizacji zam6wienia: min. 2 osoby posiadaj4ce uprawnienia geodezyjne z zakresu 1,2 - w

rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kanograficme (Dz.U. 22020 r. poz.276, zp62n. zm.).
Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci prza realizacji

zam6wieniawraz z informacjE o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe: 1) WartoSci pieniqzne wskazane w dokumentach, majqce na celu
wykazanie spelniania pruezwykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych
zdolnoSci technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, zamawiaj4cy przeliczy na

zlote polskie wg Sredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym
postgpowaniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych.2) W przypadku wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie
zdolnoSci technicznej lub zawodowej okre$lony w Sekcji
spelniony, jeZeli jeden z

III.I.3) lit. a) zostanie uznany za

czlo*6w konsorcjum spelni postawiony warunek w wymaganym

zakresie (zapis stosuje sig odpowiednio do innych podmiot6w).

IrI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust.

I

ustawy Pzp

tll.2.2) ZamawiajQcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Thk
(podstawa wykluczenia okre3lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

rrr.3) wYKAz oswlq.nczEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZEI\U A,itE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu
Tak
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OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW, SKT ADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWTERDZEMA OKOLTCZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART.2s UST.

I pKT 3

USTA\ilY PZP:
1. Wykonawca sklada: odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o

dzialalno5ci gospodarczej, jeheli odrEbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt

I

ustawy Pzp,

Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S4dowym
lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej,zamawiaj4cy dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,
skorzysta z dokument6w znajduj4cych sig w og6lnie dostgpnych bazachdanych. 2. Dokumenty

podmiot6w zagraricznych: Je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt

I

- sklada

dokument lub dokumenty wystawione w k aju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj1ce,2e nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadloSci -

wystawiony nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert. Jezeli w kraju,
w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa powyzej,
zastgpuje sig

je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby,

kt6rej dokument mial dotyczy1, zlohone przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby -

wystawionym nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. W
przypadku w4tpliwoSci co do tresci dokumentu zlolonego przezwykonawc1, zamawiaj4cy moae

zwr6ci6 sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbgdnych informacji dotycz1cych tego dokumentu.3. Zamawiaj4cy Zqda od

wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
okreSlonych w art. 22austav,ry Pzp,przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt 1. zapisy w pkt 2 stosuje sig odpowiednio.
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m.0 wYKAz

OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADAI\YCH PR.ZF,Z

wyKoNAwc4 w posT4powANru

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. T PKT

1

USTAWY PZP

ur.5.1)
1.

w ZAKRESIE

SPELNTANTA WARUNKOW UDZIALU W POSTQPOWANIU:

wykaz os6b skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w

szczeg6lnoSci odpowiedzialnych zaSwiadczenie uslug, wrazz informacjami na temat ich

uprawnieri niezbgdnych do wykonaniazarn6wienia publicrurcgo, atakhe zakresu wykonywanych

przeznie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zal.
nr 5 do SIWZ). 2. wykazuslug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jeaeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow)rrarzeczkt6rych uslugi zostaty
wykonane (na lub wg. zal. nr 6 do SIWZ), orazzalqczeniem dowod6w okreSlaj4cychczy te

uslugi zosta\y wykonane naleZycie, przy czyffi dowodami, o kt6rych mowa,

s4

referencjebqd?

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzeczkt6rego usfugi byty wykonywane, a jeheli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych

dokument6w

-

oSwiadczenie wykonawcy.

rII.s.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WvKAZ OSWU,OCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT

2

USTAWY PZP

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

l. W przypadku wykonawc6w

wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia w celu

potwierdzer:ita,Le wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w

postgpowaniu,naleiry zloiry|:

l)

o5wiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli

oSwiadczenie wstgpne (na lub wgzal1cznika nr 2 do SIWZ) - sklada kahdy z Wykonawc6w - do

oferty,2) dokumen! o kt6rym mowa w rozdz. VIII pkt

1

SIWZ sklada kuhdy z Wykonawc6w-

na wezwanie Zamawiajqcego (oferta oceniona najwyZej), 3) dokumetrtY, o kt6rych mowa

w

rozdz.Ix SIWZ sklada odpowiednio Wykonawca, kt6ry wykazuje spelnienie warunku, w
zakresie inazasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ - na wezwanie Zamawiaj4cego
(oferta oceniona najwyzej);

2.W prrypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu, polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca
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zobowi4zany jest:

l)

zamieScii informacjg o tych podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu

Wykonawcy, skladanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotycz?cym spelnienia

warunk6w udzialu w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w zal4cztiku nr 2 do SIWZ,
2) zloLyt oSwiadczenie,2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sig w

niniejszym postgpowaniu, nie zachodz4podstawy wykluczenia z postgpowania
2 do

-w

zal4czniku nr

SIWZ,3) z\ofi( dokumenty, w szczegllnoSci zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania

Wykonawcy do dyspozycjiruezbgdnych zasob6w napotrzeby realizacji zam6wienia- nalub wg
zal. w 4 do SIWZ), kt6re okreSlaj4 w szczeg6lnoSci: a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w
innego podmiotu, b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przezwykonawcg,przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego, c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy
wykonywaniu zam6wienia publicztego, d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczeria, zrealizuje ustugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotyczq. W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w jesli podmioty te

zrealin$1roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolno5ci

s4 wymagane. 3.

Wykonawca (przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
kazdy wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekan$e Zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku
ptzynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I

Pzp,wraz z innymi wykonawcarni,ktorzy zloLryli oferly w tym postgpowaniu

pkt23 ustawy

-

Zal4cznik nr 3

do SIWZ. W przypadku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawcamoLe
zloLa6, wraz z oSwiadczeniem, dokum enty bqdL informacje potwierdzaj Ece, 2e powiqzania z

innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPrS
IV.

1.1

) Tryb u dzielenia zam6wienia :

P

rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiaj1cy tqda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamriwienia:
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Nie
Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga

sig

zloienia ofetr w postaci katalogdw elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

ry.f.s.) Wymaga

sig zlo2enia

oferty wariantowej:

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zloaenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloheniem oferty zasadniczej;

IV.f.O Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kr).teria selekcji wykonawc6w:

IV.1.D Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewrduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P

r zewidziana m aksy m alna

liczb a uc ze stnik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:
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Zarnovienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicmego systemu zakup6w:

lnformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloaenie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze z\ohonych katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych do
sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Pnewidziane jest pnzeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Tak
Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiry wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e dotyczqce przebiegu aukcj i elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicmej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bEdq mogli licytowa6 (minimalne wysokosci post4pief):
Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiEzahi specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz1ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1Y.2.2)

Kryteria

Kry.teria Znaczetie
cena

60,00

rgkojmia 40,00

IV.2J) Zastosowanie procedury,

o

kt6rej mowa w art. 24aa ust.

I

ustawy Pzp (ltzetatg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez
przepro wad zenia ne gocj acj

i

przewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w Um liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawiLirozwiqzania stanowi4ce podstawq do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje
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nagrody

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzai:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz?
odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjo m poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacjaelektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:
Wymagania dotycz}ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej,
w tym
wymag ania

te

c

hni czne w zydzefi informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elekhonicznej, w tym okreSlenie minimalnych
wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6tzy rne zlolyli nowych post4pie6, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicmej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czqce zabezpieczerua nalezyte go wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazai zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej wa2noSci formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci i bgd4 dopuszczalne w granicach unormowania

art.l44 ustawy Prawo zam6wieri

publicmych. Zakres zmian zostal okreslony w $ 8 projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ieieli dotyczy)
Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1g.6.2\Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w post9powaniu:
Data: 2020-07 -03, godzina: 12;00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potzebq udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazai powody:

w
Jqzyklub jgzyki, w jakich mogQ by{, sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
postgpowaniu

> jqzyk polski
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IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania 5rodk6w, kt6re miaty by6 przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci
zam6wienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe

:

ZALACZNIK I - INTORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

16z

24.06.2020,09:56

