Ogloszenie nr 638190-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Miasto Bialystok: Dostawa tablic rejestrac-vj nych dla Miasta Bialys tok
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawv
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowipkon'e
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsptilfinansowanego ze Srodkti'w Unii

Europejskiej
Nie
Nanva projektu lub programu
O zamriwienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz w5rkonawcy,
ktr5rych dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jedrnostek, ktr5
bgd4 realizowaly zamr5wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg ostib bgd4cy
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych
Nie
NaleZy poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZqcych do jednej lub
wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 3l0%, os6b
zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednosl ki (w%)

StrK A I: ZAMAWIAJ CY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierryUpow'ierzyli
przeprowadzenie poslgpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktriremu zamawiaj4cy powierzyl/powierryli prow
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie przez zamawiaj4cych
Nie
Jezeli tak, naleZy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 po stgpowanre
oraz podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do korntakt6w
z danymi do kontakt6w:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie z zamawiaj4cymi z innych

paistw

czlonkowskich U nii Europejskiej
Nie
W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsprilnie z zamawiajqcymi z innych
paristw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe pr arl'o
zam6wieri publicznych:
Informacje dodatkowe:
l. l) NAZWA I ADRES: Miasto Bialystok, kraj owy numer identyfikacyjny
05065864000000" ul. Slonimska 1 . l5-950 Bialystok, u'oj. podlaskie, paiist$'o Polska. tel.
85 869 62,{9.. e-mail zzp@um.bialystok.pl. .laks 85 869 62 65.
Adres strony intemetowej (URL): wu,'w.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzefi lub
format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (ie1eli do$c4fl:
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania. w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postEpowania z
zamawiaj4cymi z innych parlstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych
jest odpowiedzialny za przeprow'adzenie postQpowania. czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy. czy zam6wienie bgdzi
udzielane przez kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielo
w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina
uryskad pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bialystok.pl
Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja is
warunk6w zam6wienia

ych

1'ak

www.bip.bialystok.pl
Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na
uryska6 pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przes v lad:
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
postgpowaniu w inny spostib:
Tak
lnny spos6b:
w formie pisemnej
Adres:
Urz4d Mieiski w Bialymstoku, Departament Obslugi Mieszkairc6w, ul. Branicki go 3/5,
pok6j nr 3 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z nart'gdzi i urz4dzefi lub
plikriw, kt6re nie s4 ogr5lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostqp do tych narzqdzi moZna
adresem: (URL)

rmat6w

skai pod

SEKCJA II: PRZ EDMIOT ZAMOWIENIA

ll.l)

Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa tablic rejes cyjnych d
Miasta Bialystok
Numer referencyjny: DOM-VII .271.1 .2019
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamriwienia przeprowadzono ialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamr5wienia: Dostawy
lI.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgSci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na
odniesieniu do:

s

Zamawitjqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych cz

cw

ilubg

czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na ktrire moZe zosta6 udzielone zam wtenle
jednemu wykonawcy:

II.4) Krritki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit. zakres, rodzaj i iloit dost , uslug I b
robtit budowlany-ch lub okrellenie zapotrzebou'ania i wymagait.) a w przypadk
partnerstwa innon'acyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny rodukt,
konanyc
uslugg lub roboty budowlane: 1. Sukces-vwna dostaq'a tablic re.iestracl' jn,vch.
199 r
przez WykonawcE zgodnie z w-arunkami okreSlonymi w: I ) ustawie z dnia 20
Minis
Prawo o ruchu drogowym (Dz.IJ. z 201 8 r. poz. 1990 ze zm.).2) rozporzEdzen
l1
rejes
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku r. w sprau'ie
z. 2355
oznaczania pojazd6w oraz wymagari dlatablic rej estracyj nych (Dz.U- 22017 r.
ej
z dnia2
Mors
i
Gospodarki
zm.),3) rozporzitrdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
maja 2012 r. w sprawie warunk6w produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rel stracyJnyc I
znak6w legali zacyjnych (Dz.IJ.z2018 r. poz. 1751 ze zm.).4) rozporz4dzentt inistra
azd6w,
Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie profesjonalnej rejestracji
(Dz.U.
poj
w
azd
rejestracj4
prof'esjonaln4
z
oplat
zwi4zanych
stosorvanl-ch o znaczeh oraz
19
roku w
marca
2
12
2019 r.,po2.546 ), 5) rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
i znak6w
sprawie warunk6w i sposob6w dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjny
(D
U.22019
rejestracyjnych
legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic
poz.547), 6) normami lub specyfikacjami technicznymi, o kt6rych mowa w us wie z dnia 0
srelpnla 2002 r. o systemie ocenl' zgodnoSci (Dz.U. z 20 1 9 r.. poz 1 55 1. 2.
obejmuje : l) tablice rejestracyjne zwyczalne: - samochodowe (edno- i dwur

s dostawy
owe )

ilo6ci 40.000 kpl. - zmniejszone - max w ilo5ci 800 kpl. - motocyklowe - mzx w iloSci 1.70
szt. - motorowerowe - max w iloSci 280 szt. - indywidualne - max w ito5ci 100 kpl. zabvtkowe max w iloSci 140 szt - wt6miki tablic rejestracyjnych zwyczajnych - max w
iloSci 900 szt. 2) tablice re.iestracyj ne tymczasowe: - samochodowe (edno- i dwurzgdowe) max w iloici 200 kpl. - zmniejszone max w iloSci 5 kpl. - motocyklowe - max w ilo(ci 5
e
- motorowerowe - max w iloSci 2 szt. 3) tablice rejestracyjne profesionalne: -

eklektycznie lub wodorem : - samochodowe (edno- i dwurzEdowe) -max w ilo5c i 400 szt. motocyklowe - max w iloici 10 szt. - motorowerowe - max w iloSci 300 szt. Przedmiot
zam6w-ienia obejmuje r6wnie2 protokolamy odbi6r, zniszczenie przez pocigcie i zlomow-ani
wycofanych, zuz)'tych tablic rejestracyjnych. podana iloSi zamawianych poszcze,96lnych
rodzaj6w tablic ma charakter szacunkon",, a 96rn4 granicA stanowi oferowana kn,ota brutto.
Warunki dostawy: 1) Dostawa tablic rejestracyjnych partiami. wg zam6wienia t' zaleZnoici
o d zapo t7.e b o wanla ZamawiajEcego. 2) Dostawa tablic rejestracyjnych - ka2dej
p afii tl a k o SZT w vko n a c v bezpo sre dni o do De partam e ntu o bslugi Mieszkaric6w Urzgdu
Miejskiego ul.J.K.Branickiego 3/5 w Bialymstoku. Opakowanie winno gwarantowa6
prawidlowy transport i przechowywanie. 3) Termin dostawy wt6mik6w tablic oraz tablic
rejestracyjnych indywidualnych - w ciEgu trzech dni roboczych od dnia zam6wienia. 4) W
przypadku zmiany przepis6w dotycz4cych wzoru tablic rejestracyjnych wprowadzonych w
drodze zmiany obowi4zuj4cych przepis6w, o kt6rych mou'a wyZej, wykonawca zobow-i4zuj
sig do bezplatnego dostosowania produkcji tablic do w1'mog6w okre(lonych przepisami. 5)
Reklamowanie brak6w iloSciowych i jakoSciowych dostarczonej partii material6w- odbywai
siq bgdzie drog4 elektron icznq.

II.5) Gkiwny kod CPV: 30195000-2
Dodatkowe kodv CPV:
II.6) Calkowita warto66 zamriw ienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacie o v'urloici
zam(twienia):
Warlo5i bez VAT:
Waluta:

przypadku umtiw ramowych lub dynamicznego systemu zakupltw - szacunkowa calkowit
maksymalna warloit w calym okresie obowiqqnvaniu umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w)
(w

II.7) Czy przewiduje sig udzielenie zamriwiefi,
lub w art. 13,1 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

o ktr5rych mowa w

art. 67 ust.

I pkt 6 i

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz w-arunk6u,na jakich zostan4 udzielone
zam6wienia, o kt6rych morva w arl.67 ust. 1 pkt 6lub w art lizl ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na ktriry zostala
z wlrti umowa ramowa lutr okres, na ktriry zostal ustanowiony dynamiczny system
zakuprlw:
miesi4cach: 24 luh dniachz
lub
data rozpoczgciai lub zakoirczeniai

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA Ill: INFORMAC JE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM
Il INANSOWYM I TECHNICZNYM
III.I) WARUNKI UDZIAI,U W POSTqPOWANIU
III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbn-vch przepistiw
Okreslenie warunk6w: w celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien \ ykazac
zezuolenie Marszalka
sig posiadaniem uprawnierl do produkcji tablic rejestracyjnych
lub
rlatcrial6w
sluZ4c"vch do ich produk c
produkcjq
rej
estracvinl'ch
na
tablic
Wojew6dztwa
zgodnie z warunkami i wymaganiami technicznymi;
Informacie dodatkowe W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia: warunek udzialu w postepowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnieri do
prowadzenia okredlonej dzialalno6ci zawodowej zostanie uzrrany za spelniony, jeZeli ka2dy
czlonek konsorcjum wykaZe sig posiadaniem uprawnieri do produkcji tablic rejestracyjnych.
III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w: nie dotyczy
Informacje dodatkow'e
III.l.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa
Okre6lenie warunk6w: w celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien wykaz{i
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert n'niniejszym
postgpowaniu. ajeZeli okres prowadienia diialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie - co
najmniej 2 dostaw tablic rejestracyjnych. kazda o wartoSci min. 300 000.00 zl brutto. W
przypadku Swiadczen okresowych lub ci4glych, wartoSi zrealizowanych dostaw w ramach
ka2dego zam6wienia nie mo2e byi mniejsza niZ 300 000.00 zl brutto. WartoSci pieniE2ne
wskazane w dokumentach, maj4ce na celu wykazanie spelniania przez wykonawc6w
warunk6w udzialu w postgpowaniu dotyczqcych posiadania doSwiadczenia podane w
walutach obcych, zamawi ajqcy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego kursu walut NBP z
dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym postgpowaniu w Biuletynie Zam6wieri

llHlTliii;

wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dor,rr..r.nl"
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji
zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doiwiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych si9 o udzielenie
zam6wienia: warunek udzialu w postgpow-aniu w zakresie zdolnoSci technicznej lub
zawodowej zostanie uznany za spelniony, jezeli jeden z czlonk6w konsorcjum wykaze si?
wykonaniem 2 wymaganych dostaw; dostawy nie podlegajq sumowaniu (zapis stosuje sig
odpowiednio do innych podmiot6w).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp
przewiduje
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
lll.2-2) Zamawiaj4cy
'l'ak
Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce lakultatywne podstawy wykluczenia
ustawy Pzp
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

III.2.I) Podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU
WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZlAt.Ll W POST4POWANItT oRAZ SPEI.NIA KRYTE,RI
SELEKCJI
Osrr,iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUME,NTOW, SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART' 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
l. Wykonawca sklada: - odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

{

dzialalnoici gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy
Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sqdowynl
lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej. zamawiajqcy dlf
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustar,y Pzp,
skorzysta z dokument6w znajduj4cych sig w og6lnie dostgpnych bazach danych). 2'
Dokumenty podmiot6w zagranicznych: I ) Jezeti wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania poza tery'torium Rzeczypospolitej Potskiej, zamiast dokument6w' o kt6rych
mowa w pkt I - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w kt6rym wykonawcf
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce' 2e nie otwarto jego likwidacji ani nid
ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczesniej nii 6 miesigcy przed uflywem terminu
skladania ofert, 2) Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy' nie wydaje sig
dokument6w. o kt6rych mowa powy2ej. zastgpuje sig je dokumentem. zawierajqcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub odwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi' zlolone 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 wczeSniel
niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. 3) W przypadku w4tpliwoSci co do
treSci dokumentu zlo2onego przez wykonawcg, zamawiaj4cy mo2e zwr6cii sig do
wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy. o udzieienie
niezbgdnych informacj i dotycz4cych tego dokumentu . 3. Zamawiapcy 24da od wykonawcyf
kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w arl.
22a xtawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokumentu wymienione$o
w pkt I . Zapisy pkt 2 stosuje sig odpowiednio
tti.s) wvxaz oSwIADCZEil{ LUB DoKUMENT6w SKI-ADANYCH PnzEZ
WYKONAWCE W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
(ILN IYII-,
YV ART.25
YV A W
ATAI. Z.''
MOWA
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH
PZP
UST. r PKT 1 USTAWY
IIl.5.1) W ZAKRESIE SPEI-NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST4POWANI] [J:
l. w zakresie warunku dotycz4cego kompetencji lub uprawniefi do prowadzenii okreslonej
dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w: - odpis z re.iestru
przedsigbiorc6w produkuj4cych tablice rejestracyjne. prowadzonego przez wlaSciwy organ
reiestrowy, zgodnie z art.7 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.tJ.22018 r. poz. 1990 ze zm.),2. W zakresie warunku dotyczEcego zdolnodci techniczt')ql
lub zawodowej: wykaz <lostaw wykonanych. a w przypadku Swiadczef okresowych lub
]

]
I

I
I

I

ci4glych r6u'nie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplyu'em terminu skladanih
ol'ert w postepowaniu. a j eZeli okres prowadzenia dzialalno6ci i est kr6tszy w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu. dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych
dostawy zostaly wykonan e, oraz zalEczeniem dowod6w okreslaj4cych czy te dostary zostaly
wykonane lub s4 wykonywane naleZycie. przy czylll dowodami, o kt6rych mowa. s4
referencje b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz kt6rego dostawy byll
wykonywane, a jezeli z tzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykona*'cy' W przypadku Swladczefi
okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencj e b4d2 inne dokumenty
potwierdzaj4ce ich naleZlte wykonyw-anie powinny byi wydane nie wczeriniej niZ 3 miesiqce
przed uplywem terminu skladania ofert (na lub wg ZalEcznika nr 3 do SIWZ).
iu.s.z; w zAKRESTE KRyrERI6w SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRiZEZ
WYKONAWCE W POSTqPOWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25
UST. I PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

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

l.

W przypadku wykonawc6lr' wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia. ka2dy
Wykonawca w celu potwierdzenia. ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udiial$
w postEpowaniu, zobowi4zany je st zlozyc: l) do oferty oddzielne oSwiadczenie" o kt6rym
mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oSwiadczenie wstqpne (na lub u'g zal4cznika nr 2 do
SIWZ). 2) na wezwanie Zamawiajqcego: a) dokumenty. o kt6rych mowa w Rozdz. IX pkr2
SIWZ sklada odpowiednio wykonawca, kt6ry wykazuje spelnianie warunku, u' zakresie
zasadach opisanych odpowiednio wRozdz. V pkt 3 SIWZ: b) dokumenty, o kt6rych mo
Rozdz. Vlll pkt 1 oraz IX pkt 1 SIWZ skladaj4 wszyscy Wykonawc;, skladajEcy olertq
wsp6lnie. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w
udziaiu w postgpowaniu polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany
jest: l) zamieScii informacje o tych podmiotach we wstgpnym oswiadczeniu wykonaw-cy.
skladanym na podslawie art. 25a ust. I ustawy Pzp, dotycz4cym spelnienia warunk6w udz ialu
w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w zal4czniku nr 2 do SIWZ, 2) zlozyt
oSwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu. na kt6rego zasoby powoluje siE w niniejszym
postgpowaniu, nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postqpowania- w zelqczniku nr 2 do
SIWZ, 3) zlo2yi dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania
mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg
zal4cznrka nr 5 do SIWZ), kt6re okre5la w szczeg6lnoSci: a) zakres dostEpnych wykonawcy
zasob6w innego podmiotu; b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu. przez
wykonawcg, przy wykonywaniu zam6wienia publicznego; c) zakres i okres udzialu innego
podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego. W odniesieniu do warunk6w
dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych 1ub doiwiadczenia, wykonawcy mog[
polega6 na zdolnodciach innych podmiot5w, jeSli podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane
lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane. 3. Wykonawca, kt6ry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomioznej innych podmiotciw'. odpow'iada solidarnie z podmiotefn
ki6ry iobowi4zal sig do udostgpnienia zasob6u'. za szkodg poniesion4 przez zamawiajqcego
pow:stal4 wskutek nieudostEpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie
ponosi winy - nie dotyczy tego postqpowania. 4. Wykonawca, w-przypadku wykonawc6w
wsp6lnie uLiegajqcych sig o udzielenie zam6w-ienia ka2dy z wykonawc6w, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej inlormacji z otwarcia ofert, przekazuje
zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynale2nosci lub braku przynaleznodci do tei samej grupy

;,J

*uf

kapitalowej. o kt6rej mon'a w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. wtaz z innymi qykonawcamt
ktorzy zlolyli oferty w postgpowaniu - zalqcznik nr'{ do SIWZ. 5. W przypadku
przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo2e zloZyt wraz z
odwiadczeniem dokumenty b4d2 informacje potwierdzaj4ce. 2e powi4zania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postEpowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.1) oPrs
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia:

Przetarg nieograniczony

lY .1.2) Zamawiaj4cy 24da wniesienia wadium:
Nie
Inlormacj a na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje

sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamrlwienia:

Nie
Nale2y podad informac.ie na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zloZenia ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub olq cze n a
do ofert katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do oferl
katalog6w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:
Dopuszcza sig zloZenie olerty wariantowej
ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniern oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rz)' zostanA zaproszeni do u dzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerslwo
innou,acyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w
Kryteria selekcji w1'konawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupriw:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:
Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramoweJ

Informacje dodatkowe:
Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje
dynamicznego systemu zakup6w:
I

nformacj e dodatkovve

lyczEce

:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert
formie katalog6w elektronicznych:
Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych inlormacji potr zebnych
sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

'l

IV.l.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przelurg nieograni czony,
prze I ur g ograni czony. ne gocj ac i e z ogl o s ze niem )
Nale2y podad adres strony intemetowej. na kt6rej aukcja bgdzie prorvadzona:
Nale2y wskazad elementl, kt6rych wartoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si9 ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu
przedmiotu zam6wienia:

cji
NaleZy podai, kt6re informacje zostan4 udostqpnione wykonawcom w trakcie
elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacie dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie 9dS
warunki, na jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci po pien):
fikacji
lnformacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego ' rozwi4zah i
technicznych w zakresie polqczefl:
Wymagania dotyczqce rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpiefi. zostanq zakwalifikowani do
nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukci i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.l) Kn'teria oceny ofert:
lY.2.2 K
Kr!teria Znaczenie
cena

100.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrirej mowa w att.21aa ust'

I

ustawy P

(przetarg

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowa cy jne
IV.3.1) Informacie na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania. kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqp ny h
bez przeprowadzenia negocjacj i
Przewidziany jest podzial negocj acji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacj a o u'ysokoSci nagr6d dla wykonaw-c6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili r ozwi4zania stanou,i4ce podstawg do skladania o1-ert. jezeli zamawiai4cy
przewiduje nagrody:
Wstgpny harmonogram postgpowania:
Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeni a liczby rozwiqzai'.
NaleZy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacj e dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4
odpowiadad wszystkie oferty:
w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegaj4cych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych r.l'arunk6

Podziatr negocjacji na etapy

zamowlenla:
Informacj e dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna
licytacji
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostqpny opis przedmiotu zam6wienia
elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonau'c6w w licytacji elek nrcznej, w
tym wymagania techliczne urz4dzen inlormatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licl'tacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimal nych
wysokoSci post4pieir:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania

Wykonawcy. kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piefi. zostan4 zakwalifikowani do nast9pnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licl'tacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licy'tacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tredci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:
Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Infbrmacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre6ci ofer[ '
na podstawie ktrirej dokonano wytroru wykonawcy: Tak
NaleZy wskazai zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z treSci4 $ 10: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej wa2noSct
formy pisemnej pod rygorem niewaZno5ci i bgdq dopuszczalne w granicach unormowania alrt.
144 ustawy Prawo zam6wieri pubticznych. 2. Zamawiaj4cy dopuszcza odpowiedni4 zmianq
wysokoSci wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy w przypadku zmiany: I ) stawki podatku
VAT, wprowadzonej powszechnie obowi4zuj4cymi przepisami prawa. z tym, ze cena netto
nie moZe ulec podwy2szeniu, 2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokoSci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za praca,3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeni Ll
zdrowotnemu tub wysokoSci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, 4)
zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych. o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 4 puZdziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
jeZeli zmiany te bgd4 miaty nplyw na koszty wykonania przez wykonaw-ca zam6wienia
publicznego. wynikaj4cego z zawarlej umowy na okres dlulszy niZ 12 miesigcy. kalda ze
stron umowy. w terminie od dnia opublikowania przepis6w dokonuj4cych tych zmian do J0
dnia od dnia ich wejScia w Zycie. moLe zwr6cii sig do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacj i w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodze nia. Zmiana umowy na Podstawre
ustalefi negocjacyjnych moZe nast4pii po wej6ciu w 2yc ie przepis6w bgd4rych przyczyn4
waloryzacji. 3. W razie zmiany, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2. przez pojgcie "odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia" naleZy rozumie6 sumq wzrostu koszt6u wykonaucl zamon ienia
publicznego wynikaj4cych z podwyzszenia wynagrodzeri poszczeg6lnych pracownik6w
bior4cych udzial w realizacji pozostalej do wykonania. w momencie wejScia w 2ycie zmian
czgsci zam6wienia, do wysokoSci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki
godzinowej obowi4zuj4cej po zmianie przepis6w lub icj odpowiedniej czE5ci. w przypadku
os6b zatrudnionych w w-l.miarze niZszym niZ pelen etat. 4. w razie zmiany wskazanej w us
2 pkt 3. przez pojgcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" nale2y rozumiei sumq wzrostu
koszt6wwykonawcy zam6wienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracA lub innej
umowy cywilnoprawnej lqcz4cej wykonawcA zam6wienia publicznego z osobq fizycz'n4
nieprowadz4c4 dzialalnosci gospodarczej, wynikaj4cych z koniecznoSci odprowadzenia
dodatkowych skladek od wynagrodzeri os6b zatrudnionych na umow'g o praca lub na
podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcg z osobq fizyczn4
nieprowadzEc4 dzialalnoSci gospodarczej. a biorqcych udzial w realizacji pozostalej do

wykonania. w momencie wejscia w 2ycie zmiany, czgsci zam6wienia przy zalozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych os6b. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o kt6rej mowa w
ust. 2, jest zloaenie uzasadnionego wniosku przez stronq inicjuj4c4 zmianq wraz z opisem
okolicznosci stanowi4cych podstawE do dokonania takiej zmiany. zgodnie z tresciq $ I I : 4.
Wykonawca oSwiadcza. 2e bgdzie realizowa6 zam6wienie za pomoc4 innych podmiot6w (w
tym podwykonawc6w). na kt6rych zasoby powolywal sig w ofercie: nazwa podmiotu
u'formie:........................ 5.
w zakresie:
trzeciego:
podmiotu,
o kt6rym mow'a w ust. 4' jedynie za
Wykonawca mo2e dokonywa6 zmiany innego
uprzedniE zgodq Zamawiaj4cego. akceptuj4cego nouy pomiot. Nowy podmiot musi spelniai
warunki okreSlone w SIWZ w zakresie iakim Wykonawca polegal na zasobach innych
podmiot6w na zasadach okreSlonych w arl.22 a ustawy. 6. Zaakceplowana przez
Zamawiaj4cego zmiana podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 5 wymaga sporz4dzenia aneksu dg
niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji

o charakterze poufnym (ieieli dotyczt'):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym
1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu:
Data: 2020-01-03. godzina: l0:45.
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w. ze wzglgdu na pilnE potrzebg udzielenia zanr6wie nln
(przetarg nieograniczony. przctarg ograniczony. negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazai powody:
Jgzyk lubjgzyki. wiakich mog4 byi sporz4dzane olerty lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu
> jEzvk polski
IV.6.3) Termin ztviqzania ofertq: do: okres q'dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
o

lert

)

IV.6.4) Przewiduje si9 uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zamrin ienia' w
przl'padku nieprzyznania Srodkriw pochodz4c-vch z bud2etu Unii Europejskiej oraz
niepodtegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczonr
na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si9 uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, je2eli
Srodki sluiqce sfinansowaniu zamriwieri na badania naukowe lub prace rozwojowe,
kt6re zamawiajqcy zamierzal przeznaczy t na sfinansowanie caloSci lub czqSci
zamriwienia, nie zostaty mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK

I.I NFORMACJE

DOTYCZACE OFE RT CZE Scrowvcu

