
Ogtoszc11ic ur 607827-N-2020 z dnia 2020-1口O r.

SzkoIa Podstawowa nr 16 im. B. Prusa : Utrzymanie czystoSci w budynku SzkoIy Podstawowej Nr 16

W Siemianowicach S書欝kich. ul. Karola Szymanowskiego ll

OGLOSZENTE O ZAMOWIENIU検UsIugi

Zamie§ZCZanie ogIoszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Og着o§Zenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6Ifimn§OWanegO Ze缶Odk6w Unii Huropejskjej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mo艶ubiega6 sie wyI雀CZnie zakIady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

d轟Ia書no鐙, lub d舶ぬ冒no鑓ich wyodr坤nionych organizacyj証e jednostek, kt6re b?(壇re捕zowa書y

Zam6wienie, Obejmuje spoIecznq i zawodow串ntegracje os6b bedacych czIonkami grup spo霊ecznie

m arginalizowanych

Nie

Nale2y poha6 minimal11y Pl‘OCentOWy WSkaZnik zatludnienia os6b llale乞acycll do jedn匂Iub wl?CQj kategol・ii,

O kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mnlqSZy ni乞30%, OS6b zatrudnionych przez zaklady pracy

Chronion匂Iub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJA⊆里

Postepowanie przeprowadza centralny zamawlaJ apy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj acy powierzyI/powierzyli

PrZePrOWadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajacy powierzyI/powierzyli prowadzenie

POStePOWania:

Postepowanie jest przeprowadzane wsp6Inie przez zamawiaj糾ych

Nie



JeZeli tak, nale2y wymieni6 zamawid塙cych, kt6rzy wsp61nie przeprowadz砧a post?POWanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontaktbw:

Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawlaJ糾ymi z innych pahstw czIonkowskich Unii

Europej skiej

Nje

W przypadku przeprowadzania postepowania wsp61nie z zamawlaJapymi z imych pahstw

CZIonkowskich Unii Europejskiej - majape za§tOSOWanie krajowe prawo zam6wieh publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkola Podstawowa nr 1 6 im. B. Prusa , kraiowy numer identyfikacyjny

27150360400000, ul. Szymanowskiego ll , 41-103 Siemianowice Sl挙kie, WQj.叫Skie, Pahstwo

PoIska, tel. 32 220 14 80, e-mail sp16@sp16.siemianowice.pl, faks 32 220 14 82・

Adres strony intemetow句(URL): WWW・SP 1 6.siemianowice.pI

Adres pro甜u nabywcy:

Adres s[rOny血emetOW匂pod kt6rym mOZna uzyska6 dost?P do 11arZ?dzi i urz担zeh lub fomat6w

Plik6w, kt6re nie sq og6lnie dost?Pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jedrostki organizacvine administraqji samorz?dow匂

I.3) WSPdLNE UDZIELANIE ZAMOwIENIA Oeおli d砂cひリ:

Podziat obowia71く6w mi?d7y 7amaWla」apymi w pr7yPadkししWSP61nego pr7ePrOWadzanja post?POWania,

W tym W PrZyPadku wsp61nego przeprowadzania post?POWania z zamawi魂cymi z imych pahstw

CZIonkowskich Unii Europ匂Ski匂(kt6ry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

POSt?POWania, CZy l W jakim zakresie za przeprowadzenie post?POWania odpowiad2南pozostali

ZamaWl明Cy, CZy Zam6wiellie b?dzie udzielane przez kaZdego z zamawi擁CyCh jndywjdualnie, CZy

Zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

I.4) KOMUN暮KACJA :

Nieograniczony, PeIny i bezpo缶edni do§teP do dokument6w z postepowania mo乞na uzyska6 pod

adresem (URL)

Tak

WWW.SP 1 6.siemianowice.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamOW書e血書組



Tak

WWW.SP 1 6.siemianowice,Pl

Dostep do dokument6w z postepowania jest ograniczony - Wiecej informacJ葵mOZna uZySka6 pod

adrcsem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia量u w postepowaniu nalezy przesyla6:

EIektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesIanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziaIu w po§tePOWaniu w

主調ny spos6b:

Nie

Imy spos6b:

Wymagane jest przcsぬnic ofert lub wniosk6w o dopuszczenic do udziaIu W POStePOWaniu w inny

SpOS6b:

Tak

Innyspos6b:

Ofcha musi by6 sporzadzona z zachowaniem fomy pISemej pod rygorem niewa乞no§ci i zloZona

OSObiScie lub przeslana na podany poni袖adres

Adres:

Szkola Podstawowa n一・ 1 6 Siemianowice S均skie ul. Karola Szymanowskiego l l.

Komunikacja elektro調iczm Wymaga korzystaria z narzedz= urz雀dze鉦ub format6w plik6w, kt6re

nie s雀Og6Inie dostepne

Nie

Nieograniczony, Peiny, bezpo§redni i bezplatny dost?P do tych narz?dzi moina uzyska6 pod adresem‥

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOwIENIA



II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj糾ego: Utrzymanie czystosti w budynku Szkoly

PodstawowQj Nr 16 w Siemianowicach Slaskich. uL Karola Szymanowskiego l l

Numer referencyjny: l /2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

耶.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo翫woSci sk書adania ofert cze§ciowych

Zam6wienie podzielone jest na cz?SCl:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczcnie do ud7盲a富u w post押OWa鵬盲u mo加a skIada6 w odnie§i証u do:

ZamawlaJaCy ZaStrZega SObie prawo do udzielenia I雀CZnie nastepuj糾ych cz肇ci lub grup czescl:

Maksymalna liczba czescI ZamOWlenla, na kt6re moZe zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

Ⅵ7)7konawey:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (yielko冶za47eS, 710虎〆高lo詑dostaw甲S寂g /ub robbt

buゐwlanych lub o加震lenie z型,OtrZebowania i vymaga毒) a w przypadku partnerstwa imowacyjnego

- OkreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uS書uge lub roboty budowlane: W ramach

Zam6wienia wykonawca zobowiazany jest do wykona11ia zam6wie重lia zgodnie z opisem zawartym W

Za均czniku nr 5

II.5) GI6wny kod CPV: 90919300-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) CaIkowita warto鑓zam6wienia Oe乞eli zamaw均qq) pOdq/e j痢rmade o warto▲jci zaInbwieniq) :

Wartose bez VAT:

ⅥねIuta:



在y przJpa枕初n7dw ′・am0vyCh hob `かva,nicz′2讐O nyIem雄ak均dw - SZaCunkowa calkowita

ma句′malna warto需w caみ′m Oんでsie obo一γiqzywania umovy ramowei lub匂′nan?icznego tり′Stemu

Zakきp∂り

肌7) Czy przew盲duje sie udzielenic zam6wic血o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7冒ub w a「t.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, WielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostana udzielone zamowlenla, O

kt6rych mowaw art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art. 134 ust. 6pkt 3 ustawyPzp‥

II.8) Okres, W kt6rym realizowane b?dzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostaIa zawarta umowa

ramowa lub okres) na kt6ry zostaI ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiacach: lub dniach:

lしtb

data rozpoczecia: /ub zakohczenia: 2021-12-3 1

II.9) informacjc dodatkowc: Zam6wienie nale2y zrealizowa6 od podpisania umovy do 3 L12.202l r. z

ZastrZeZeniem, ie umowa zacznie obowi脅ZyWaC me WCZeini匂niZ od dnia l.Ol.2021 r.

SEKCJA IⅡ: INFORMACJE O CHARAKTERZE PR4WNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

H回・1) VARUNK且UDZユALU W POST寧POWANユU

III.1・1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSIonej dzialalnoSci zawodowej, O ile

Wynika to z odrebnych przepISOW

Okresteni e warunk6w:

Infomacjc dodatkowe

喜II.1・2) Sytuacja finan§OWa lub ekonomiczna

Okre;lenie warunk6w‥ Okredenie warunk6w‥ OkreSlenie warunk6w‥ ZamawlaJqCy Wymaga aby

Wykonawca a) byI ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywiln匂w zakresie prowadzon匂dzialalnoSci

ZWiazan匂z przedmiotem zam6wienia w wysokosti min・ 150 ty$ PLN , b) dysponowat $rodkami

finansowymi lub zdolnoScia kredytowa w wys. 50 tys. PLN

Infomaqje dodatkowe

III.1.3) Zdoino鐙techniczna Iub zawodowa

Okre鉦nie warunk6w‥ Zamawl糾aCy Wymaga aby wykonawca spe拙minimalne warunki車wykonal

(a w przypadku $wiadczeh okresowych lub ciqglych wykonywal ) w okresie ostatnich trzech lat przed



uplywem terminu sk士adania ofert a je之eli okres prowadzenia dzialalno誼jest kr6tszy - W tym Okresie.

min dwie ushlgi poleg魂Ce na utrZymaniu czysto§ci w budynku o powierzchni pod16g do sprzatania

min 5000 m2, ka乞da z ushlg Obejmowa6 min. okresjednego roku i by6 o wartoSci min lOO tys. z士

Uwaga dot. konsorcjum: a) W przypadku gdy wykonawca naby書do;wiadczenie przy realizapji

zam6wienia jako czIonek konsorqum, Winien wykaza6, 2e bezpoSrednio wykonywal t? CZ?SC

zam6wienia, kt6ra odpowiadala zakresowi okrestonemu przez zamawi祖CegO. b) W przypadku gdy

ofe中y sk書ad魂wykonawcy wsp6lnie ubiegajapy sl? O Zam6wienie, Warunek winien spelni6 co

najmniej jeden 7 C7tOnk6w konsor叩m.

Zamawl明Cy Wymaga Od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziafu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykon明CyCh czymoscI PrZy realizaqji zam6wienia

wraz z infomacja o kwa皿kaqjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych os6b: Nie

Infoma匂e dodatkowe: Powolanie si? W Ofercie na zasoby os6b trzecich l) Wykonawca moZe w celu

POtWierdzenia spe血iania war皿k6w udzia山w post?POWamu, W StOSOWnyCh sytuaqach oraz w

odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego cz肇ci, POlegaina zdolno$ciach technicznych lub

zawodowych lub sytuaqii finansow匂Iub ekonomiczng lmyCh podmiot6w, niezaleZnie od charakteru

prawnego車cz脅CyCh go z nim stosunk6w prawnych. W odniesieniu do warunk6w dotyczapych

wyksztalcenia, kwalifikaqji zawodowych lub do;wiadczenia, Wykonawcy mogq polega6 na

zdolnoiciach innych podmiot6w, je組podmioty te zrealiz函uslugi do realizaqji kt6rych te zdolnoSci

sa wymagane. 2) vykonawca, kt6ry polega na zdolno;ciach lub sytua串imych podmiot6w, muSi

udowodni6 zamawlapCemu, Ze realiz函c zam6wienie, b?dzie dysponowainiezb?dnymi zasobami

tych podmjot6w, W S7C7eg61noSci T)r7edstaⅥ′iaj叩70bow萱aZanje tych podmiot6w do oddanja mu do

dyspozyqji niezb?dnych zasob6w na potrzeby realizaqji zam6wienia. 3) Zamawiajacy ocenia, CZy

udost?Pniane wykonawcy przez ime podmioty zdolno§ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuaQja

finansowa lub ekonomiczna, POZWalajq na wykazanie przez wykonawc? SPehienia warunk6w udziafu

W POSt?POWaniu oraz bada, CZy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, O kt6rych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt l,2,4 i8 ustawy. 4) Wykonawca, kt6ry polega na sytua句v

finansow句Iub ekonomiczn句lmyCh podmiot6w, Odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry

ZObowiazal si? do udost?Pmenia zasob6w, Za SZkod? POniesiona przez zamawlapCegO POWSta均

WSkutek nieudost?Pnienia tych zasob6w, Chyba 2e za nieudost?Pnienie zasob6w nie ponosi winy. 5) W

PrZyPadku gdy vykonawca polega na zdolnostiach lub sytuacJ1 mnyCh podmiot6w na zasadach

Okre§lonych w art. 22a ustawy, W Celu oceny czy stosunekねczacy wykonawc? Z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dost?P do ich zasob6w, ZamaWi魂Cy Wymaga Od wykonawcy, PrZedloZenia

dokument6w, kt6re okreSIc南w szczeg6lno;ci: a) zakres dost?PnyCh wykonawcy zasob6w imego

POdmiotu; b) spos6b vykor7yStania 7aSOb6w jmego podmiotu, Pr7e7 Wykonawc?, Pr7y vykonywaniし1



Zam6wienia publicznego; C) zakres i okl‘eS udzialu imego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia

Publicznego; d) czy podmiot, na Zdolnostiach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udziafu w post?POWaniu dotyczacych wyksztaleenia, kwalifikady zawodowych lub do;wiadczenia,

Zrealiz可e roboty budowlane lub us山gi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycza. 6) JeSli wykonawca

POlega m zdolno諒iach tcchnicznych lllb zawodowych imyCh podmiot6w. a podmiot udost?Pma」?Cy

SWqje zdolno§ci o kt6rych mowa w pkt III工3 ) nabyすje przy realiza匂i zam6wieniajako cztonek

konsorqum, tO Winien wykaza6, 2e bezpoSrednio wykonywal t? CZ?SC Zam6wienia, kt6ra odpowiada

udost?Pnianym zdolnostiom.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstavy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

IⅡ.2・2) Zamawiaj糾y przewiduje vykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiajapy przewid可e 11aSt?P函Ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tbk (POdstawa

Wykluczenia okre;lona w art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp)

Tak (POdstawa wykluczenia okreSIona W all. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreilona w aIt 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tdk (POdstawa wykluczenia ok上・eSlona W art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

IⅡ.3) WYKAZ OSwIADCZEN sKLADANYCH PRZEZ WKONAWCE W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWÅNIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O§wiadczenie o niepodIeganiu vyk容uczen盲u oraz speInianiu war`mk6w udz盲aIu w postepowa面n

Tak

O5wiadczenie o speInianiu kryteri6w selekcji

Nie

IⅡ.4) WYKAZ OSwIADCZEN LUB DOKUMENTdw , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWÅNIU NA WEZVANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTdRYCH MOⅥA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziafu w postepowaniu wykonawca,

kt6rego oferta zostala nqiwy袖oceniona winien przedlo之y6: l. dokumenty j.n: 1). zaSwiadczenie

Wla§ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzajace, 2e wykonawca nic zalcga z oplacanicm



podatk6w, WyStaWionego nie wczeSniej ni2 3 miesiqce przed uplywem teminu skladania ofert lub imy

dokument potwierdz牛iqcy, Ze wykonawca zawarI porozumienie z wね§ciwym organem podatkowym w

sprawie splat tych naleinoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami’W SZCZeg6lnoSci

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie lub rozすo2enie na raty zaleglych pうatnoSci lub

wstrzymanie w calo§ci wykonania decう匂i wla誼wego organu; 2) zaiwiadczenie wla誼wQj terenow匂

jednostki organizacyinej Zak十adu UbezpleCZeri Spolecznych lub Kasy Rolnjczego Ubezpieczenia

Spolecznego albo inny dokument potwierdzqiacy, Ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skIadek na

ubeapiec7enja spolec7ne lub 7dro“′Otne. WyStaWionego nie wc7e;n亘j壷3 miesiqce pr7ed uptyWem

teminu skladania ofett lub imy dokument potwierdz函Cy, Ze wykonawca zawarl porozumienie z

wla誼wym organem w sprawie sp十at tych na塵no誼wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnaml,

w szczeg6lno$ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie lub rozfo2enie na raty

zaleglych platno§ci lub wstrzymanje w calo誼wykonania decyzji wla誼wego organu; 3) odpis z

w十astiwego rqestru lub z centralnq ewidenqji i infomaql O dzialalno§ci gospodarczQj, jeZeli odr巾ne

przepISy WymagaJa WPisu do r匂estru lub ewidenqji, W Celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l ustawy; 4) o;wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem

podatk6w i op士at lokalnych, O kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 199l r. o podatkach i

op青atach lokalnych (Dz.U.2019. 1 1 70 2. Je2eli “ykonawca ma Siedzib? 1ub mi匂SCe Za111ieszkania poza

terytorium Rzeczypospolit?j PoIski匂, Zamiast dokument6w, O kt6rych mowa w pkt. IⅡ.4)" 1 ppkt l- 3

sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, W kt6rym wykonawca ma siedzibe lub mi匂sce

zamieszkania, POtWierdzajace odpowiednio, Ze: a) (inf. z US i ZUS手nie zalega z opIacaniem

podatk6w. opすat, Sktadek na ube7Piec7enje spo†ec7ne lub 7drowo†ne albo光7aWart PO一・O7umje証e 7

wla誼wym organem w sprawie splat tych naleZnoici wraz z ewentualnymi odsetkam=ub grzywnami’

w szczeg6lnosti uzyskat przewidziane prawem zwolnうenie, Odroczenie ]ub rozIo2enie na raty

Zaleglych platnoici lub wstrzymanie w calosti wykonania decyzji wlastiwego organu, Dokumenty te

powinny by6 wystawiolle nie wczeSni句ni乞3 miesi雀Ce PrZed upうywem skをadania ofert b) (KRS lub

ewiden匂a) nie otwarto jego likwidaqi ani nie og士oszono upadIo§ci. 3. JeZeli w kraju, W kt6rym

Wykonawca ma siedzibかub mi匂sce zamieszkania, nie wydate si? dokumentu, O kt6rych mowa w

PktIⅡ.4工3. zast?Puje sie go dokumentem zawieraJqCym Odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, Ze

WSkazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentaqji, ZfoZone przed notariuszem lub

PrZed organem s担owym, administracyJnym albo organem samorz担u zawodowego lub

gospodarczego wtaiciwym ze wzgl?du na siedzib? lub mi匂sce zamieszkania wykonawcy lub mi匂sce

Zamieszkania t匂osoby. Dokument ten winien by6 wystawiony nie wczesm句niZ 6 miesi?Cy PrZed

uplywem teminu skladania ofert. 4. Zamawi萌Cy Wymaga Od wykonawcy, kt6ry polega na

Zdolnostiach h1b sytuaq申mych podmiot6w na 7aSadach okre;1onych w art. 22a ustawy,



PrZedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w : a) dokument6w na potwierdzenie braku podstaw

do wykluczenia b) niezb?dnych dokunent6w w celu udowodnienia, Ze ww. Wykonawca b?dzie

dysponowal zasobami mu udost?Pnionymi w stopniu umoZliwi魂cym naledyte wykonanie

Zam6wienia publicznego oraz oceny, Ze stosunek feczacy firme kt6ra reprezen叫? Z Wykonawc脅

gwarant可c rzeczywisty dost?P do zasob6w mu udost?Pnionych. 5) Zamawjajapy nic b?dzic wymagal

Od wykonawcy przedstawienia dokument6w na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,

dotyczacych podwykonawcy, kt6remu zamierza powierzy6 vykonanie cz?Sci zam6wienia, a kt6ry nie

jest podmiotem, na kt6rego zdolnofoiach lub sytuaqji wykonawca polega na zasadach okre§1onych w

art. 22a ustawy.

III.5) WYKAZ OSwIADCZEN LUB DOKUMENT6w sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWÅNIU NA WEZWÅNIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWÅ W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAVY PZP

IⅡ.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK(うw uDZIALU W POSTEPOWÅNIU:

1 ・ vykonawcy, kt6rego oferta zostala naJWyZq OCeniona b?dzie zobowlapany do zloienia w

WyZnaCZOnym teminie (nie kr6tszym niZ 5 dni) aktualnych na dzieh ztoZenia - O§wiadczeri i

dokument6w potwierdzz函CyCh okolicznosti, O kt6rych mowa w art. 25 ust. 1. 2. W celu potwierdzenia

SPehiania przez wykonawc? Warunk6w udziahl W POSt?POWanju dotyczacych sytuacji finansow句Iub

ekonomiczncJ ZamaWl棚Cy Wymaga Od wykonawcy, kt6rcgo oferta zostala najwy2Qj occniona

PrZedto2enia - dokunent6w potwierdz可acych, Ze wykonawca JeSt ubezpieczony od odpowiedzialno$ci

CyWilnq w zakresie prowadzon匂dzia嘉alnodei zwlqZan?J Z PrZedmiotem zam6wienia na sum?

gwarancy】na Okrestona przez zamawla昭CegO. - informaqji banku lub sp6idzielczQj kasy

OSZCZ?dnodeiowo血edytowq potwierdz牛iac句wysokoS6 posiadanych Srodk6w finansowych lub

Zdolnost kredytowa wykonawcy, W Okresie nie wczeSni句SZym ni幻miesiac przed uplywem teminu

Skladania ofch albo wniosk6w o dopuszczenie do udziah w post?POWaniu Uwaga. JeZeli z

uzasad置lionq' PrZyCZyny Wykonawca -1ie mo2e z士o之y6 wymaganych przez zamaw量明CegO

dokument6w, O kt6rych mowa w pkt 44 zamawl明Cy dopuszcza zIoZenie przez wykonawc? mnyCh

dokumell`6w’O kt6rycll mOWa W′ art. 26 ust. 2c ustawy・ 3. W celu potwierdzenla SPeiniania pl-ZeZ

Wykonawc? Warunk6w udziafu w post?POWaniu dotyczacych zdolnoSci techniczn匂Iub zawodow匂

ZamaWlaJaCy Wymaga Od wykonawcy, kt6rego oferta zostala najwy袖oceniona przed書o2enia: Wykazu

usfug wykonanych, a W PrZyPadku ;wiadczeh okresowych lub cia宙ych r6wnieZ wykonywanych, W

Okresie ostatnich 3 lat pl●Zed upb′Ⅵ′Cm tCm血- Skねdania ofert ajcあli okres prowadzcnia dziatalnoSci

jest kr6tszy - W tym Okresie, WraZ Z POdaniem ich wartoSci, PrZedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,

na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, OraZ Zalaczeniem dowod6w okre担jacych czy

te dostawy lub usfugi zostaly wykonane lub sa wykonywane naleZycie, PrZy CZym dowodami, O



kt6rych mowa, S叩eferenQje badZ ime dokumenty wystawione przez podmiot, na rZeCZ kt6rego usfugi

byly wykonywane, a W PrZyPadku iviadczeri okresowych lub ciagfych sa wykonywane, a je2eli z

uzasadnionqj przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - O§wiadczcnic wykonawcy; “γ PrZyPadku ;wiadczch okresowych lub ci鴨量ych nadal

wykonywanych referenqje b雀dZ ime dokumenty potwierdz牛iece ich naleZyte wykonywanie powimy

by6 wydane nie wczeini匂niZ 3 miesiace przed uplywem teminu skladania ofert Uwaga. Je2eli

wykaz, OSwiadczenia lub ime zIo乞one przez wykonawc? dokumenty budza w印PliwoSci

zamawlaJqCegO. mOわon 7Wr6ci6 si? be叩o;rednjo do wね6ciwego podmio巾、 na r7eCアkt6rego ush丁gi

byly wykonane, a W PrZyPadku §wiadczeh okresowych lub ciaglych sa wykonywane, O dodatkowe

jnfoma句e ]ub dokumenty w tym zakresie

IⅡ.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6w sELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSw看ADCZEN LUB DOKUMENTOw sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMÅWIAJÅCEGO W CELU POTWIERDZENIÅ

OKOLICZNOScI, O KT6RYCH MOWÅ W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IⅡ・3)一IⅡ.6)

vykonawca zobowiazanyjest ztody6 w teminie wskazanym w sekqji IⅤ6.2)‥ l) Ofe巾na fomularzu

oferty, O treSci zgodn匂z okre$1ona we wzorze stanowiacym za均cznik do specyfika串2) Ak調alne na

dzie丘skladania ofch oSwiadczenie stanowlaCe WSt?Pne POtWierdzenie, Ze vykonawca:一nie podlega

Wykluczeniu z post?POWania - SPelnia warunki udziafu w post印owaniu w fomie okreSIonQj w

za車zniku nr 2 i 3 do SIWZ 3) Je鍋Wykonawca b?dzie polega6 na zdolno誼ach lub sytuaqji innych

POdmjot6w - 7Obowi華anie tych podmiot6w do oddania mu do dyspo7yq川ieわ?dnych 7aSOb6w na

potrzeby realizaQji zam6wienia; 4) W przypadku, gdy wykonawcy wsp61nie ubiegaja si? O udzielenie

Zam6wienia (np. sp6ふki cywilne, konsorqja) - Wykonawcy ustanawiaj雀Pe士nomocnika do

reprezentowania ich w post?POWaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w post?POWaniu i

ZaWarCia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Fakt ustanowienia pehomocnika naledy

udokumentowa6 do互czeniem pelnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawc6w wsp6lnie

ubiegz函CyCh si? O Zam6wienie. Peinomocnictwo winno by6 w fomie oryginafu lub notarialnie

POSwiadczon句kopii, Wykonawcy wyst?P中年Cy WSP6lnie ponosz脅SOlidama odpowiedzialnost za

Wykonanie umowy. 5) JeZeli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

POSt?POWania o udzielenie zam6wienia, ZamaWl糾卑Cy 【nOZe na ka乞dym etaple POSt印OWania wezwa6

Wykonawc6w do zIoZenia wszystkich lub niekt6rych o§wiadczeri lub dokument6w potwierdz魂cych,

Ze nie podleg魂vykluczeniu, SPe士niaja warmki udziafu w post?POWaniu, a jeZeli zachodzq

uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlo之one uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sa juZ

aktuahe, do 7tOねnja aktualnych o§wiadc7eh lub dolくument6w. 6) V¥珂くOnaWCa, W teminie 3 dni od



dnia zamieszczenia na stronie血emetowqj infol.maqji, O kt61匂mowa w art. 86 ust. 5, PrZekazuje

ZamaWlapCemu O§wiadczenie o przynaleZno;ci lub braku przynale2nofoi do t匂samg grupy

kapita書owej, O kt6rqj mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze zIoZeniem oSwiadczenia, vykonawca

mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiazania z imym wykonawca nie prowadza do zakfocenia

konkurcnqji w post?POⅥ′aniu o udzidcnic zam6wienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

量Vl)OP重S

富、Ⅵ. 1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przctarg nicogra賞liczo重ly

IVl.2) Zamawiaj糾y Z雀da wniesienia wadium:

Nie

Infomaqa na temat wadium

IV.l・3) PrzeWiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:

Nie

Nale乞y poda6 informaqe na temat udzielania zaliczek:

IVl.4) Wymaga sie加加nia ofert w postac盲kata看og6w elektronicznych inb doさ糾zenia do ofe丁t

kata賞og6w elektronicznych :

Nic

Dopuszcza sl? ZIo乞enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub do婦czenia do ofed katalog6w

elektronicznych :

Nie

Informaqj e dodatkowe:

IVl.5・) Wymaga sie zIo乞en王a oferty wariantowej :

Nie

Dopuszcza sie zIoZenie oferty wariantow句

ZIo乞enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zIoZeniem oferty zasadnicz匂v

IV.1・6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostana zaproszeni do udziaIu w post?POWaniu

佃7Zetarg Ograniczo砂川egOCiaQie z ogloszeniem, dialog konんren`房男pa勅e加wo Jmowa`房ne)



Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteha selekcj i wykonawc6w:

IVl.7) Infomacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si? Ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramow勘

Przewidziana maksymalna liczba uczcstnik6w umowy ramow叩

Infomaqje dodatkowe:

Zam6wienie ob匂mujeし一StanOWienie dynamic7negO SyStemu 7akup6w:

Adres strony intemetow匂v na kt6r匂b?da zamieszczone dodatkowe infoma匂e dotyczace

dynamicznego systemu zakup6w:

丁nft)maqj e dodatkowe:

W ramach umowy ramow匂/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza si? ZIoZenie ofe巾w fomie

katalog6w e重ektronicznych :

Przewjd可e si? PObranie ze ztoZonych katalog6w elektronicznych infomaqji potrzebnych do

SPOrZ叫zenia ofert w ramach unowy ramow匂/dynamicznego systemu zakup6w:

IVl.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej 6′ZetaIg nieograniczony przetarg

OgI・aJ証ニO信男/1egO(jadye = Oglos=enie砂Nie

Nale之y poda6 adres strorly lntemetOW句, na kt6r句aukqja b?dzie prowadzona:

Naleえy wskaza6 elementy, kt6rych wartosti bedq przedmiotem aukcji e獲ektronicznej :

Przewiduje s盲やOgran盲cze証a co do pr光dstaw盲onych warto錠盲, Wうγn盲kaj糾e z opisu pr7edmiotu



NaleZy poda6, kt6re infomaqe zostana udost?Pnione wykonawcom w trakcie aukqii elektronicznq oraz

jaki b?dzie temin ich udost?Pmenia:

Infomaqje dotyczape przebiegu auk由elektroniczn印

Jaki jest przewidziany spos6b post?POWania w toku aukqji elektroniczn匂i jakie be句warunki, najakich

Wykonawcy beda mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postapie坤

Infomaqje dotyczape wykorzystywanego sprz叫elektronjcznego, rOZWlaZa旧SPeCyfikaqji technicznych

W Zakresie po埼czeh:

Wymagania dotycz雀ce r匂estra串=dentyfikaqji wykonawc6w w aukqji elektroniczn匂v

Infomaqe o liczbie etap6w aukqji elektronicznq l CZaSie ich trwania:

Czas trwania:

Czy Wykonawcy, ktbrzy I丁ic zまoZyli nowych postapich, ZOStallq Zakw.alifikowani do nastapncgo ctapu:

Warunki zamknipela aukqj i elektronicznql :

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2ol) Kryter盲a oceny ofert:

IV2.2) Kryteria

Kryteria �Znaczenie 

CenaOfertowa �60,00 

nildz6一‾WykonawcynadjとIko5ciQuSlug �40,00 

IV2・3) Zastosowanie procedury, O kt6rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tかく

IV3) Negocjacje z ogIoszeniem, dialog konkurencyjny, PartnerStWO innowacyjne

IV3・1) Informacje na temat negocjacji z ogIoszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musza spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofch wst?PnyCh bez

PrZePrOWadzenia negoqaq l

Przewidziany jest podzial negoqa叩na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:



NaleZy poda6 infomacje na temat etap6w negoqiaqji (W tym liczb? etaP6w):

Infomaqje dodatkowe

IV3.2) Infor冒↑1aCje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawlaJaCegO lub infomaqa o sposobie uzyskania tego opISu‥

Infomaqa o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkuren(羽nego przedstawili

ro7Wl叩ania stanow㍗Ce POdstaw? do skねdania ofert, je剰7amaW-糾aCy P「7ewidrje mgrody:

Wst?Pny hamonogram post?POWania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwlqZah:

Na]eブy poda信nfomacJe na temat etaP6w dialogu:

Infomaqje dodatkowe:

IV3.3)書nformacje na †emat partnerstⅥγa innowacyjncgo

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definil函ce minimalne wymagania, kt6rym musza odpowiada6

WSZyStkie oferty:

Podzial negoqa串na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podleg魂cych negoqaqom poprzez

ZaStOSOWanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikady istotnych warunk6w zam6wienia:

Infomaqje dodatkowe:

IV4) Licytacja elektronicz胴

Adres strony mtemetOWq, na kt6r匂b?dzie prowadzona licytaqja elektroniczna:

Adres strony mtemetOW勘na kt6r句jest dost?Pny OPIS PrZedmiotu zam6wienia w licytaqji elektroniczn?j:

Wymagania dotyczace rQjestraqji i identyfikaqji wykonawc6w w licytaqji elektroniczn匂, W tym

vymagania techni czne urz担ze鉦nfol●matyCZnyCh:



Spos6b post?POWania w toku licytacJi elektronicznq, W tym OkreSlenie minimalnych wysokosti

POStapieh:

Infomaqe o liczbie etap6w licytaqi elektronicznq l CZaSie ich trvania:

Czas trwania:

WykOnaWCy, kt61-Zy nic zto之yli nowych postapicri, ZOStana Zakwa冊kowani do nast?PnCgO etaPu:

Temin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziahl W licytaqi elektronicznQ〕 :

Data: gOdzina:

Temin otwarcia licytaqji elektroniczn勘

Tcmjn i war皿ki zamkniccia licytacjj cIcktroniczn叩

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostana wprowadzone do tre§ci zawieranq umowy w sp置・awie

Zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz糾c zabczpICCZCllia nalcZytcgo wyko11ania umowy:

Informaqje dodatkowe:

IV5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istot油e zmiany postamowie育zawartej umowy w stosunku do tre鈍i oferty, na

POdstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: T混

NaleZy wskaza6 zakres, Charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1 ) Zamawi魂cy przewid可e mo21iwo鑓istotnych zmian postanowieh zawa両umowy w stosuI血do

tre§ci oferty, 11a POdstawie kt6r句dokonano wyboru Wykonawcy、 W PrZyPadku wystaplenia okolicznoici

Wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Prawa zam6wie丘publicznych albo okolicznoSci

PrZeWidzianych zgodnie z art. 1 44 ust. 1 pk=) ustawy Pzp we wzorze umowy. 2) Zmjana postanowieh

ZaWartq unOWy mO2e nastapi6 wy均CZnie za zgoda obu Stron wyraZona w drodze aneksu do umowy, POd

rygorem niewa2nosti・ 3) Zmiana postanowieh umownych nie mo2e prowadzi6 do zmiany charakteru

umoWy i nic moZc zost読wprowadzolla W Cdu皿ikni?Cia przepisdw ustawy Pzp. 4) Zmiana postanowich

umowy mo2e nastapi6, gdy wystapi: a a) zmiana b?d雀Ca naSt?PStwem Sily wy2sz句- rOZumianqj jako

Wydarzenie lub okoliczno;6 o charakterze nadzwycz利nym, na kt6r雀Wykonawca ani ZamawlaJaCy nie

maj? WPlywu; WyStapieniu kt6r匂Wykonawca ani Zamawi魂cy, dziahajac raqjonalnie, nie mogli zapobiec

PrZed zawarciem UmoⅥ′)′: kt6r?J. W PrZyPadku j? Wy塵p賞enia. WykOnaWCa ani Zam種wiこbecy, dzia珂ac

ra匂onalnie, nie mogli unikn率lub jg przezwycl翠yC; OraZ kt6ra nie mo乞e by6 zasadniczo przypISana

Wykonawcy ani Zamawiaj雀cemu, b) zmiana obowiaz函C匂StaWki podatku VAT - W takim przypadku



WynagrOdzenie Wykonawcy z dniem w単ISCla W ZyCle nOWyCh przepISOW ZOStanie odpowiednio

Skorygowane (+/一) o wartose jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towar6w j ushlg VAT. c) Inna

przes七anka opISana We WZOrZe umOWy W POStaCl 」ednoznacznych postanowie丘umownych okreSlajapych

zakres i warunki zmian, W SZCZeg61nosti moZliwoici zmiany wynagrodzenia i terminu. 5) Zamawiajacy

przewid可e mo21iwo誇zmiany os6b wymienionych w § 3 ust 4 umowy. Wprowadzona zmiana nie b?dzie

StanOWila zmiany treSci Umowy.

Iヽ萄) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV6.1) Spos6b udost?Pniania informacji o charakterze poufnym ‘e之eli do少c劫

Srodki slu袖Ce OChronie informacji o charakterze poufmym

IV6.2) Ttrmin skIadania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziaIu w po§t?POWaniu:

Data: 2020-1 1-20, gOdzina: 14:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, Ze WZgledu na pilna potrzeb? udzielenia zam6wienia (PrZetarg

nicograniczony, PrZCtarg Ogl.aniczony, negOCjacjc z og壬oszcnicm)‥

Wskaza6 powody:

J?Zyk lub j?Zyki, Wjakich mogq by6 sporz担zane oferty lub wnioski o dopuszczenje do udzi証u w

POSt印OWaniu

>po書ski

喜V6.3) Ttrmin zwiapania ofert挙do: Okres w dniach: 30 (od ostatecznego teminu skねdania ofch)

IV6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zam6wienia, W PrZyPadku

nieprzyzmnia汁odk6w, kt6re miaIy by6 przeznaczone na sfinansowanie caloSc=ub cze宛i

Zam6wienia: Nie

IV6.5) Informacje dodatkowe:

ZA圭ACZNIK I言問CE OFERT CZE§cIOWYCH


