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Ogłoszenie nr 775912-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Spółka Komunalna W schowa Sp. z o.o.: „Serwis i wynajem odzieży roboczej dla pracowników Spółki
Komunalnej W schowa Sp. z o.o. 2021-2023'’
OGŁOSZENIE O ZAMÓW IENIU - 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
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. nic mniejszy niż 30%. osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: Z AM AW IAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
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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
Nic

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: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
97805012400000, ul. Daszyńskiego 10 , 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
655 402 6 0 5 ,, e-mail sekretariat@ skwschowa.pl, , faks 655 402 607.
Adres strony internetowej (URL): www.skwschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
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I. 2) R O D Z A J ZA M A W IA JĄ C EG O : Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
1.3) W SPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓW IENIA (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):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.skwschowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.skwschowa.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
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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:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
ul. Daszyńskiego 10 67-400 W schowa

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; PRZEDM IO T Z A M Ó W IE N I A

ll.l)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Serwis i wynajem odzieży roboczej dla

pracowników Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 2021-2023”
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Numer referencyjny: ZPSK. 14.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprow adzono dialog techniczny
Nie

TT.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
IT.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 łącznic następujących części lub grup części:

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

TI.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innow acyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest: 1) uszycie odzieży dla pracowników, dostarczenie jej Zamawiającemu, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia w terminie stanowiącym kryterium oceny
ofert, liczonym od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę. Zgłoszenie
zawierać będzie asortyment odzieży oraz wymiary pracowników (pierwsza dostawa), a w przypadku osób
nowo przyjętych przez Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o zatrudnieniu pracownika, dokonane adres e-mail podany przez
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Wykonawcę do kontaktu. 2) wynajem odzieży roboczej dla pracowników Spółki Komunalnej Wschowa
Sp. z o.o. w następującym asortymencie: • bluza/polar granatowy ze wstawkami z materiału
fluorescencyjnego żółtego z odblaskami (męska); • bluza/polar granatowy ze wstawkami z materiału
fluorescencyjnego żółtego z odblaskami (damska); • bluza/polar granatowy (męska); • bluza/polar
granatowy z logo zakładu pogrzebowego; • spodnie ogrodniczki granatowe ze wstawkami z materiału
fluorescencyjnego żółtego z odblaskami (męskie); • spodnie ogrodniczki granatowe z odblaskami
(męskie); • spodnie ogrodniczki granatowe z odblaskami (damskie); • spodnie ogrodniczki granatowe
(męskie); • spodnie do pasa typu bojówki; • koszulka/T-shirt fluorescencyjny żółty z odblaskami (męskie);
• koszulka/T-shirt fluorescencyjny żółty z odblaskami (damskie); • koszulka/T-shirt niebieska/granatowa; •
koszula polo niebieska/granatowa; • czapka z daszkiem; • fartuch prosty-za kolano (męski); • fartuch
wcięty-za kolano (damski); • fartuch wcięty-do kolan (damski); • kurtka ocieplana z odpinaną kamizelką
ze wstawkami z materiału fluorescencyjnego żółtego z odblaskami (męska); • kurtka ocieplana z odpinaną
kamizelką ze wstawkami z materiału fluorescencyjnego żółtego z odblaskami (damska); • kurtka ocieplana
z odpinaną kamizelką; • kurtka ocieplana; odbiór i dostawa odzieży transportem W ykonawcy i na jego
koszt raz w tygodniu w ustalonym i stałym dniu, z i do budynków działów Spółki Komunalnej Wschowa
Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Polnej 3, ul. Kaz. Wielkiego 24, ul. Kaz. Wielkiego 24a we Wschowie
(67-400) i sortowanie jej do szafek pracowników w przypadku odzieży wcześniej używanej przez
pracowników Zamawiającego; 4) dostarczanie do siedziby przy ul. Daszyńskiego 10 we Wschowie nowej
odzieży roboczej wprowadzanej do użytkowania u Zamawiającego i przekazywanie upoważnionemu
pracownikowi Zamawiającego na podstawie odpowiedniego wykazu, zawierającego w szczególności:
oznaczenie odzieży imieniem i nazwiskiem pracownika oraz indywidualnym nr odzieży; 5) serwis
wynajętej odzieży roboczej: pranie, czyszczenie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie, naprawa odzieży
uszkodzonej np.: przyszycie guzików, wymiana nap, naprawa drobnych uszkodzeń tkaniny, rozdarć itp.,
konserwacja i transport do siedziby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 6) dostawa odzieży nowej
zamiennej w razie jej naturalnego zużycia lub zniszczenia, np. skurczenie/zmniejszenie rozmiaru podczas
prania świadczonego w ramach serwisu; 7) dokonanie korekty rozmiaru ubrania (zwężenie/poszerzenie
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ubrania) lub uszycie ubrania w nowym rozmiarze w przypadku zmian fizycznych pracownika nie częściej
niż 1 raz na 12 miesięcy. Zamawiający posiada własny zapas rezerwowy odzieży roboczej, użytkowany
przez pracownika do czasu uszycia i dostarczenia przez Wykonawcę nowego kompletu. Niniejsze
zamówienie obejmuje również serwis własnego zapasu rezerwowego Zamawiającego w zakresie opisanym
w ust. 1 pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu schemat wykonywania pomiarów pracowników. 4. Harmonogram dostaw odzieży po
praniu i odbiór brudnej odzieży zostanie ustalony po zawarciu umowy. 5. Przydział odzieży roboczej na
poszczególne stanowiska zostanie przekazany W ykonawcy po zawarciu umowy. 6. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z wymogami Zamawiającego dotyczącymi sposobu realizacji usługi zawiera
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ. 7. Po upływie okresu zimowego użytkowania, odzież nie będzie
przekazywana do depozytu Wykonawcy. Wykonawca nie będzie pobierał w tym czasie opłat za odzież
zimową. 8. Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania Umowy możliwość zlecenia
dodatkowego zakresu rzeczowego (dalej Opcja) obejmującego czynności analogiczne jak opisane w
SIWZ, w tym w szczególności skorzystania z Opcji w postaci zwiększenia ilości odzieży objętej Usługą
Podstawową. Zwiększenie ilości odzieży w ramach prawa opcji będzie realizowane w przypadku w
szczególności zwiększonej liczby pracowników (zatrudnienie nowych pracowników) korzystających z
odzieży w okresie realizacji Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ, po cenie jednostkowej zaoferowanej
dla usługi podstawowej w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 9. W ramach
Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z czynności wskazanych w SIWZ i wycenionych
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia czynności
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nic służy roszczenie o ich zlecenie. 10. Czynności będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone do 15 % wartości zamówienia podstawowego. Podstawą
określenia wartości czynności zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych
czynności wycenione dla usługi podstawowej, zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym część
Oferty. 11. Wykonawca zobowiązuje się do 100% pokrycia kosztów wykupu odzieży dotychczas
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użytkowanej przez pracowników Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. Wykupiona odzież zostanie
wyceniona przez dotychczasowego Wykonawcę. Szacunkowa wartość odzieży do wykupu zgodnie z
danymi uzyskanymi od dotychczasowego Wykonawcy wynosi 27 247,73 zł netto. 12. Jeżeli w opisie
przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć,
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli przedmiot jest opisany
za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Jeżeli w S1WZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na
celu wskazanie parametrów jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub
charakteryzują się lepszymi parametrami.

11.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98311000-6
50830000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający poclaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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 który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: IN FO RM ACJE O C H A R A K T E R Z E P R A W N Y M . E K O N O M I C Z N Y M .
F IN A N S O W Y M I T E C H N I C Z N Y M

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: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie lub w przypadku
świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia tożsame z
przedmiotem zamówienia, polegające na serwisie i wynajmie odzieży roboczej, trwające
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, świadczone dla Zamawiającego zatrudniającego
co najmniej 60 pracowników objętych przydziałem odzieży roboczej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykaże zamówienie będące w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże,
że usługa ta jest realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca załączy dokumenty
potwierdzające, że usługi realizowane w związku z wykazanym zamówieniem zostały wykonane
należycie lub, w przypadku zamówienia nadal trwającego, są wykonywane w sposób należyty.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie załącznik nr 7 do S1WZ.
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: Nie
informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY W YKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Fzp
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 I ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) W YKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTW IERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON W YKLUCZENIU 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
Nie
II 1.4) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUM ENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTW IERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego
rejestai lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru łub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze. zm.) - załącznik nr 8 do SIWZ.
II 1.5) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWI AJ ACEGO W CELU POTW IERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikowanego.aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat 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 których ushigi 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 - załącznik nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZA MAWI AJ AC EGO W CELU POTW IERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie.
II 1.7) INNE DOKUMENTY NIE W YMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 1) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej
opłacenia; 2) informację o osobie podpisującej umowę, nazwę banku i numer konta do rozliczeń z
Wykonawcą oraz dane osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy;
3) oryginał umowy z podw ykonaw cą-jeżeli dotyczy;

SEKCJA IV: P R O CE DU RA
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IV. 1) OPIS
IV.I-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) W ymaga 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.) W ymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

TV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

https://bzp.uzp.gov. pl/ZP400PodgladO publikowanego. aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
M aksymalna 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:

Infonnacje 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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikowanego.aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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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 iest 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
IY.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji pierwszej dostawy 30,00
Termin płatności

10,00

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

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IY.3.1) Informacje na teniat 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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4 OOPodgladOpublikowanego.aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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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:

IY.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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO pub|ikowanego.aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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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:
IY.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:
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy stwierdzonego protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. Zamawiający ustala, iż
zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
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Wykonawcy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności
siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji
zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; c) w przypadku
urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), d) zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) wprowadzenia podwykonawcy
w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do
tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. W przypadkach, o których mowa w
ust. 2 Strony mogą: a) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b)
zmienić kwotę podatku VAT i kwotę wynagrodzenia brutto; c) dokonać w umowie zmiany dot.
wprowadzenia lub rezygnacji z podwykonawcy; d) zmienić termin obowiązywania Umowy. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności. Nie stanowi zmiany umowy zmiana nazwy lub adresów Stron. W takim przypadku strona jest
zobowiązana do powiadomienia o zmianie drugą stronę w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADM INISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 1913 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
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techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, które
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005
(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca
otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
IV.6.2) Termin składania ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.01.2021, godzina: 12:45,
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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e37b075a-b02d-4bda-bf57-05a1ecc7a761
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postępowaniu
> język polski
I\.6 .3 ) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IY.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
TY.6.5) Informacje dodatkowe:

Z A Ł Ą C Z N IK I - IN F O R M A C J E D O T Y C Z Ą C E OFERT C Z Ę Ś C I O W Y C H
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