
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: Dostawa aparatu 

rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 594614-N-2019 z dnia 2019-09-06 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

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: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 

krajowy numer identyfikacyjny 72140535000000, ul. Jasienica 845 , 43-385 Jasienica, woj. 

śląskie, państwo Polska, tel. 33 815-32-83, e-mail sgzozjasienica@wp.pl, faks 33 815-32-83. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sgzozjasienica.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 



udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak

www.bip.sgzozjasienica.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: 

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pomocą posłańca 

Adres: 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu rentgenowskiego 

wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

Numer referencyjny: SGZOZ/ZP.1.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 



robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego 

cyfrowego aparatu RTG wraz z pozostałym wyposażeniem oraz z adaptacją pomieszczeń 

pracowni RTG Zamawiającego zlokalizowanej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Jasienicy (Jasienica 845). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) demontaż 

posiadanego przez Zamawiającego aparatu RTG wraz z wyposażeniem 2) przystosowanie 

pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem 

(szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 3A do SIWZ) 3) dostawę, montaż i 

uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem oraz pełną integrację z 

systemem informatycznym Zamawiającego, 4) wykonanie testów akceptacyjnych i 

specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, 5) wykonanie i 

przekazanie do Sanepidu projektu osłon stałych dla pracowni RTG, 6) dostarczenie niezbędnej 

dokumentacji technicznej (instrukcja i paszport techniczny) dotyczącej przedmiotu zamówienia 

w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, 7) uzyskanie koniecznych pozwoleń i 

odbiorów w tym przez Sanepid oraz pozwolenia na użytkowanie, 8) zgłoszenie 

zainstalowanego aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych, 9) przeszkolenie użytkowników 

w zakresie obsługi sprzętu (zgodnie z zakresem określonym w umowie), 10) zapewnienie 

serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w umowie (stanowiącej załącznik nr 9 do 

SIWZ), 11) zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie, we wszystkie dni 

robocze w godzinach 8:00-17:00. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzenia (RTG) 

została określona w załączniku nr 3 do SIWZ (Wymagane minimalne parametry aparatu 

rentgenowskiego). Aparat rentgenowski musi być fabrycznie nowy i sprawny technicznie, musi 

spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty/certyfikaty. 

Dokumenty te winny być opracowane w języku polskim. 

II.5) Główny kod CPV: 33111000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33111620-3

33111100-2

33111200-3



33111300-4

33111600-7

33111610-0

33111800-9

33112000-8

33151200-5

33696800-3

38947000-7

39370000-6

45310000-3

45422100-2

45430000-0

45431000-7

45442100-8

45421131-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (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)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 



umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 63

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: - adaptacja pomieszczeń wraz z 

dostawą i montażem aparatu RTG i wyposażenia (w zakresie zgodnym z §1 ust. 2 pkt 1-6 

umowy, w terminach wcześniej ustalonych z osobą upoważnioną przez Zamawiającego) do 35 

dni od dnia zawarcia umowy - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na użytkowanie 

(w zakresie zgodnym z §1 ust. 2 pkt 7-10 umowy) do 63 dni od dnia zawarcia umowy. 

Informacje ogólne: a) Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania 

w związku z tym ofert częściowych. b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej, c) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 7 ustawy Pzp, d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

e) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich., f) 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu, h) 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 obejmujących aspekty 

gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. i) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 

postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o którym 

mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

k) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 



oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: - wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać: że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie 

dostawy* odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia 

tzn. dostawy aparatu rentgenowskiego, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto, każda z dwóch dostaw. - potencjału technicznego -

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia 

warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 

(załącznik nr 2A do SIWZ). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Uwaga*: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający 

zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy 

Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na 

którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. 

sumowania doświadczenia. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 



ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: - wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie co najmniej 

dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 



zamówienia, w ramach której dostarczył aparat rentgenowski o wartości min. 400.000,00 zł 

brutto każda z dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że 

dostawy te zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 

2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126). Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 

7 do SWIZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 

Od wybranego wykonawcy Zamawiający będzie wymagał - dokumentacja i certyfikaty 

wydane dla oferowanego aparatu rentgenowskiego: a) Deklaracja(e) zgodności CE dla 

kompletnego zestawu – aparatu RTG b) Instrukcja obsługi w formie elektronicznej c) 

Dokumentacja techniczna d) Materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje 

techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których 

Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać 

się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. e) Oświadczenie o zabezpieczeniu 

serwisu w okresie gwarancyjnym (wskazanym przez Wykonawcę w ofercie) i 

pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat.

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

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5. przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 8 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

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

katalogów elektronicznych: 

Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

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

postępowaniu 

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

innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 



Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

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

w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 



przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki 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 zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA OFERTOWA 60,00

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU RTG 30,00

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji 10,00

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

nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji 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: 

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

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 



Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

nr 9 do SIWZ. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 



na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 

9 do SIWZ. 2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie: a) wszelkie zmiany umowy 

wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) zmiany 

umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. c) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: - ograniczenia zakresu 

zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

wykonywania części zamówienia, - zmiany stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, - gdy 

Zamawiający stwierdzi, iż realizacja części zamówienia nie leży w interesie publicznym. d) 

dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy. e) warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie 

zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-09-17, godzina: 09:30, 

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 

> Oferty należy składać w języku polskim 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


