
Ogłoszenie nr 55151 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.

Poznań : Dost aw a w ody m ineralnej  do j ednost ek Policj i w oj .

w ielkopolskiego

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Dost aw y

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, których

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednostek, kt óre będą realizow ały

zamów ienie, obej muje społeczną i zaw odow ą int egrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

I nformacje na t emat  podmiotu k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy):

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html
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Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

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:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państ w  członkow skich

Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iającymi z innych państw

członkow skich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I nformacje dodat kow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana

Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (URL): www.wielkopolska.policja.gov.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

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

adresem (URL)

tak

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Adres st rony internetow ej , na której  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist otnych w arunków

zamów ienia

tak
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http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony - w ięcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Ofert y lub w niosk i o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ronicznie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

Osobiście lub za pośednictwem operatra pocztowego lub kuriera

Adres:

osobiście lub za pośrednictem kuriera - ul. Dąbowskiego 17a, Poznań, za pośrednictwem operatora

pocztowego - ul. Kochanowskiego 2a, Poznań

Komunikacj a elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń  lub formatów  plików , k tóre

nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego: Dostawa wody mineralnej do jednostek Policji

woj. wielkopolskiego
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Numer referencyj ny: ZZP-2380-5/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia: dostawy

I I .3)  I nformacja o możl iw ości składania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa naturalnej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej dla

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jednostek jej podległych, w butelkach PET, o pojemności 1,5 litra,

w niżej podanych ilościach: 1) 109 770 szt. wody mineralnej gazowanej, 2) 74 618 szt. wody mineralnej

niegazowanej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający

zastrzega, że wskazane ilości są ilościami szacunkowymi, a Zamawiający zrealizuje zamówienie wg faktycznych

potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych. 2.Naturalna woda mineralna w opakowaniach to woda

nie mogąca zawierać składników potencjalnie toksycznych naturalnego pochodzenia w stężeniach szkodliwych

dla zdrowia, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzująca się stabilnym

składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne

oddziaływanie na zdrowie ludzi. 3.Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę wody źródlanej.

Woda mineralna, która jest przedmiotem zamówienia charakteryzuje się odpowiednim, stabilnym składem

mineralnym, posiada stosunkowo większą zawartość minerałów (pierwiastków chemicznych takich jak sód,

wapń, magnez, cynk, czy żelazo), które mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu

człowieka, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie należy uzupełniać straty wody w organizmie. Policjanci pełniący

służbę w okresie letnim na otwartej przestrzeni, przy zwiększonych temperaturach powietrza muszą otrzymać

wodę, która dostarczy im niezbędnych składników mineralnych w stałych i określonych ilościach, aby ich

organizm nie uległ osłabieniu i odwodnieniu. Woda mineralna dzięki swej zwiększonej zawartości minerałów

ma korzystny wpływ na aktywność fizyczną, która jest niezbędna zwłaszcza podczas pełnienia służby przez

funkcjonariuszy. Ponadto woda ta ma bardziej wyrazisty smak niż woda źródlana, która nie musi

charakteryzować się stałym, stabilnym składem minerałów, która posiada ich mniej i jest wodą bardziej

„miękką”. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę dystrybutorów sieciowych.
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I I .5)  Głów ny kod CPV: 15981000-8

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (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)

I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień , o których mow a w  art . 67 ust . 1 pk t  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pkt  3 ust aw y Pzp: nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na który została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na który zost ał  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 30/09/2017

I I .9)  I nformacje dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencje lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

i le w ynika t o z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacja f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 pojazdem

wyposażonym w pełni funkcjonalną (podnoszoną) platformą wyładunkową

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
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kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iający przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w

postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełnianiu kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają takiego wpisu

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

Oświadczenia o dysponowaniu min. 1 pojazdem wyposażonym w pełni funkcjonalną (podnoszoną)

platformą wyładunkową

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

1 Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zawierające ocenę i

kwalifikację rodzajową zaoferowanej wody, (ważne w okresie trwania umowy), zgodnie z wymaganiami
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określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód

mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 nr 85, poz. 466. Dokument

winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iający żąda w niesienia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów  elekt ronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofert y w ariantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

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

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zost aną zaproszeni do udziału w  postępow aniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I nformacj e na t emat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcja elekt roniczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać element y, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :

Przew iduje się ograniczenia co do przedstaw ionych w art ości, w ynikające z opisu przedmiot u

zamów ienia:

nie

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
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zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

cena 60

zawartość soli mineralnych 40

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ust aw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I nformacj e na t emat  negocjacj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji nie

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

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

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I nformacj e na t emat  dialogu konkurencyjnego

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

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I nformacj e na t emat  par tnerstw a innow acyjnego

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:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt roniczna

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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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:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień  zaw art ej  umow y w  st osunku do t reści ofert y, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana

terminu dostawy: a) dopuszczalna jest zmiana terminu dostawy spowodowana siłą wyższą, w tym klęskami

żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie. W takim

przypadku termin dostawy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności; b) dopuszczalna jest

zmiana terminu dostawy będąca następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie zamawiającego, w

szczególności wstrzymanie dostawy; c) dopuszczalna jest zmiana terminu dostawy będąca wynikiem

czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem

umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej. W takim przypadku termin

dostawy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności; d) dopuszczalne jest wydłużenie czasu

trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej

wartości. 2)zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a)Zamawiający dopuszcza zmiany pierwotnie oferowanego

przedmiotu zamówienia na inny pod warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego przedmiotu zamówienia nie

przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania z

zachowaniem wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania

przedmiotu zamówienia. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu

pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia spowodowane np. wycofaniem oferowanego produktu z

produkcji, wprowadzenie na rynek nowego produktu o lepszych właściwościach; b)dopuszczalna jest zmiana

świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. - pod

warunkiem, że zmiana, o której mowa w lit. a i b nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3) zmiany
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należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a)wzrostu albo zmniejszenia stawki podatku VAT. Jeśli

zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT

zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów

towarów po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b)zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiany, o których mowa w lit. b lub c będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również

tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję zmiany wysokości

kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi

podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych

okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu

zmiany w wyniku wspólnych ustaleń – negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana

proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia; 2.

Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: 1) zmiana Wykonawcy spowodowałby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego; 2) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie, z zachowaniem art. 144 ust 1d ustawy Pzp - pod warunkiem, że Zamawiający nie

wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy i wykona obowiązek

publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust 1c ustawy Pzp. 3.Dopuszczalne są zmiany

umowy jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 2) wartość

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust

1d ustawy Pzp. 4.Dopuszczalne jest zastąpienie Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia –

nowym Wykonawcą jeżeli: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców - pod warunkiem, że w przypadku, o którym mowa w lit. a) Zamawiający nie wprowadzi
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kolejnych zmian umowy, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 5.Dopuszczalne są zmiany

niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy Pzp. 6.Dopuszczalne są

zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawi art. 11

ust 8 i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, pod warunkiem że zmiany

postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, a wartość zmian zostanie wyliczona na

podstawie art. 144 ust 1 d ustawy Pzp. 7.jeżeli dotyczy - dopuszczalna jest zmiana lub rezygnacja z innego

podmiotu, o którym mowa w §1 ust. 4 umowy, na zasadach określonych w art. 22a ust. 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podmiot (lub

wykonawca samodzielnie) spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca przed planowaną rezygnacją z innego

podmiotu winien złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że spełnia on samodzielnie warunek

udziału w postępowaniu w zakresie zasobów innego podmiotu, na które powoływał się w trakcie postępowania

przetargowego. W przypadku zmiany innego podmiotu, Wykonawca, przed planowaną zmianą winien złożyć

Zamawiającemu oświadczenie dotyczące nowego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na

podstawie art. 24. ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty

potwierdzające, że nowy podmiot spełnia warunek udziału w postępowaniu. 8.Inne zmiany: 1) zmiana płatnika

należności wynikających z niniejszej umowy; 2) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego)

o którym mowa w § 1 ust.4, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22

a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania przez

Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca ( lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek

udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia; 9.Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie

przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została zawarta z naruszeniem art. 144 ust.

1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2 )Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z

uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W

przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy. 10.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej. 11.Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności

uprawniających do dokonania tej zmiany.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=377bb119-1bbf-4d5e-91b3...

13 z 15 2017-03-30 13:12



I V.6.1)  Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu:

Data: 10/04/2017, godzina: 11:00,

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

> polski

I V.6.3)  Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej skiej  oraz niepodlegających

zw rot ow i środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow skie Europej skiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) , kt óre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części

zamów ienia: nie

I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli środki

służące sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, które zamaw iający

zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, nie zostały mu przyznane

nie

I V.6.6)  I nformacj e dodatkow e:

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu

upływu terminu składania ofert, następujące dokumenty i oświadczenia: 1.wypełniony i podpisany oryginał

formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ. 2.pełnomocnictwo w oryginalne lub

kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w

przypadku, gdy: 2.1.ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 2.2.ofertę składają wykonawcy ubiegający

się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w

potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania

wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie
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prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. oświadczenie złożone w oryginale, zwane dalej „oświadczeniem

wstępnym”, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ; 4.Zobowiązanie

innego podmiotu do oddania wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w

przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełnienia warunku

udziału w postępowaniu. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu

trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki

odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym

podmiotem. Zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału podpisanego przez ten podmiot. Nadto:

1.Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie

przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie

zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5.Zamawiający nie stawia

wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 6. Rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut

obcych.
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