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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=486
Ogłoszenie nr 354836  2016 z dnia 20161130 r.

Katowice: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego
oraz dostawa zasilacza UPS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
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
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cbf7b8de7d4f4570bf3e2ee105994ca2&path=2016%5c11%5c20161130%5c354836_2016.html

1/14

30.11.2016

Ogłoszenie

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: Ekoenergia Silesia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 24285987000000, ul. ul.
Żeliwna 38, 40599

Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 220 80 71, email

kontakt@ekoenergiasilesia.pl, faks 32 220 80 71.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego
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)
tak
http://www.ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=486

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
http://www.ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=486
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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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:

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: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania
gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cbf7b8de7d4f4570bf3e2ee105994ca2&path=2016%5c11%5c20161130%5c354836_2016.html
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Nie

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 455431004
Roboty w zakresie umocnień przeciwpożarowych 351000005 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 313212107
Kabel niskiego napięcia 313400001 Akcesoria do kabli izolowanych Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS zapewniającego
bezprzerwowe zasilanie serwerów i urządzeń dystrybuujących sieć Ethernet, System Kontroli Dostępu,
monitoringu oraz sal konferencyjnych w budynku Zamawiającego: Park Technologiczny Ekoenergia – Woda 
Bezpieczeństwo położonym w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. I. Dostawa i montaż UPS w serwerowni głównej.
II. Zaprojektowanie instalacji zasilania gwarantowanego. III. Wykonanie zaprojektowanej instalacji zasilania
gwarantowanego. IV. Dostawa oraz instalacja oprogramowania do obsługi UPS i automatycznego, bezpiecznego
wyłączania zasilanych urządzeń. V. Skonfigurowanie i uruchomienie całego systemu zasilania gwarantowanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa i montaż w serwerowni głównej zasilacza UPS
spełniającego następujące kryteria: a) Moc min: 30kVA. b) Znamionowe napięcie wejściowe: 230/400V, 50/60Hz.
c) Znamionowe napięcie wyjściowe: 230/400V, 50Hz. d) Funkcja „miękkiego startu”. e) Bypass automatyczny i
serwisowy. f) Sposób podłączenia: 3F + N + PE. g) Montaż i wymiary: w istniejącej szafie typu Rack lub w jej
miejscu o wymiarach zbliżonych do zastępowanej szafy. h) Możliwość rozbudowy o dodatkowe akumulatory
(zwiększenie czasu pracy UPS). i) Połączenie do sieci Ethernet. j) Współpraca z sieciowym oprogramowaniem do
zarządzania. k) Automatyczne, bezpieczne wyłączanie skonfigurowanych urządzeń zasilanych z UPS. l)
Zapewnienie czasu podtrzymania minimum 2 godziny przy zapotrzebowaniu w wysokości 60%. m) Możliwość
pracy z drugim zasilaczem UPS w trybie równoległym (układ redundantny). 2) Zaprojektowanie i wykonanie na
podstawie projektu instalacji zasilającej 19 lokalnych punktów dystrybucji sieci Ethernet, serwerowni głównej i
monitoringu portierni. Projekt należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i przepisami sugerując się
poniższym opisem: a) Do prowadzenia przewodów należy wykorzystać istniejące trasy kablowe (jeśli to możliwe).
b) Każde przejście przez przegrodę ogniową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, ilość
przejść ogniowych – ok.46szt. (wszystkie wykonane / naruszane przejścia ogniowe wymagają odbioru
technicznego przez osobę do tego uprawnioną). c) Do każdego z dwóch pionów technologicznych (szachtów)
wysokiego budynku należy wyprowadzić z serwerowni głównej dobrany przewód zasilający – odległość pozioma
od serwerowni do szachtów wynosi kolejno ok. 20 i 30m , przewód należy doprowadzić kolejno do każdej
rozdzielni piętrowej zlokalizowanej w szachcie, wysokość każdego piętra wynosi ok. 4m. d) W szachtach należy
wprowadzić powyższe przewody kolejno do każdej rozdzielni piętrowej. e) Do każdego piętrowego lokalnego
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punktu dystrybucji sieci należy wyprowadzić dobrany przewód z istniejącej piętrowej rozdzielni w szachcie (4
rozdzielnie w każdym szachcie) i zabezpieczyć dobranym bezpiecznikiem, odległość punktu dystrybucji sieci do
rozdzielni piętrowej wynosi ok.10m, w każdej lokalnej szafie Rack należy zamontować gniazdo podwójne (typu
DATA) z uziemieniem, każdy z lokalnych punktów posiada zapotrzebowanie mocy na poziomie do 1kW i zasilanie
230V, f) Do rozdzielni w przy salach konferencyjnych wyprowadzić dobrany przewód wprost z szachtu (odległość
– ok. 10m), z rozdzielni wyprowadzić dobrany i zabezpieczony przewód do szafy Rack w serwerowni sali
konferencyjnej (odległość  17m), szafę wyposażyć ją gniazdo podwójne (typu DATA) z uziemieniem,
zapotrzebowanie mocy na poziomie 4kW i zasilanie 230V. g) Do lokalnej rozdzielni w laboratorium należy
wyprowadzić dobrany przewód z serwerowni głównej (odległość – ok. 45m), zabezpieczyć dobranym
bezpiecznikiem, zasilić szafę Rack (odległość – ok. 4m) i wyposażyć w 2 gniazda DATA z uziemieniem,
zapotrzebowanie mocy na poziomie 1kW, zasilanie 230V h) Wraz z powyższym przewodem (montowanym
częściowo na nowej trasie kablowej) należy wyprowadzić nowy przewód YKY 5x16mm2 z rozdzielni głównej i
wprowadzić go do pomieszczenia obok rozdzielni w laboratorium (odległość – ok.45m). Przewód należy
pozostawić w opisywanych pomieszczeniach bez podłączania. i) Do lokalnej rozdzielni na antresoli wyprowadzić z
serwerowni głównej dobrany przewód, z rozdzielni lokalnej wyprowadzić dobrane i zabezpieczone przewody do
każdej z trzech szaf Rack (odległości – 4, 6, 15m), każdą szafę wyposażyć w 2 gniazda DATA z uziemieniem,
zapotrzebowanie mocy każdej szafy na poziomie 1kW, zasilanie 230V. j) Do rozdzielni przy portierni wyprowadzić
z serwerowni głównej dobrany przewód, zabezpieczyć dobranym bezpiecznikiem i zasilić komputer oraz monitory
instalując minimum 6 gniazd Data z uziemieniem, zapotrzebowanie mocy na poziomie 2kW, napięcie zasilania
230V. k) W serwerowni głównej wszystkie nowe przewody wprowadzić do istniejącej rozdzielni natynkowej i
wyposażyć ją w dobrane zabezpieczenia zasilające UPS oraz obwody do 3 szaf w serwerowni głównej
(zapotrzebowanie mocy na poziomie 4kW, 2kW, 1kW, zasilanie 230V), budynku wysokim, laboratorium, antresoli
i portierni l) W celu zasilenia UPSa z rozdzielni głównej budynku należy wyprowadzić dobrany przewód do
rozdzielni w serwerowni głównej (odległość – 20m). m) Instalacja winna być wykonana w sposób umożliwiający
wyposażenie serwerowni głównej w kolejny zasilacz UPS pracujący równolegle (układ redundantny). 3)
Dostarczyć, zainstalować i skonfigurować na minimum 2 komputerach oprogramowanie do: a) Sieciowego
zarządzania UPS – kontrola w czasie rzeczywistym stanu naładowania baterii, diagnostyka, aktualne obciążenia,
itp. b) Automatycznego, bezpiecznego wyłączania urządzeń zasilanych z UPS z możliwością dobrania chwili
wyłączenia zależną od stanu naładowania akumulatorów, informacja o wyłączeniu musi być przesyłana za pomocą
istniejącej sieci Ethernet. 4) Dostarczyć dokumentację projektową i powykonawczą z wykonanych prac w dwóch
kopiach: wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD (PDF i DWG). W serwerowni głównej należy umieścić
laminowane opisy i schematy (format min. A3) całego systemu zasilania gwarantowanego. We wszystkich
rozdzielniach należących wchodzących w skład systemu należy umieścić wkładki uwzględniające nowe
wyposażenie. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na prace instalacyjne i UPS (wraz z
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akumulatorami) oraz zapewni usługę serwisową w całym okresie gwarancyjnym na UPS (w cenie oferty) w
następującej postaci: 1. Przeprowadzany serwis urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta w celu spełnienia
warunków gwarancji. 2. Miejsce świadczenia serwisu w miejscu instalacji urządzenia. 3. Minimum jeden przegląd
serwisowy w roku. Wykonanie prac zgodnie z projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym
przez Inspektora Nadzoru zatrudnionego przez Zamawiającego. Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca
świadczenia przedmiotu zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do
przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić do 2 dni
przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 455431004

II.6) Całkowita wartość zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 100000
Waluta:
PLN

(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: tak
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: 20 % szacowanej wartości zamówienia
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:
Okres w dniach: 56

II.9) Informacje dodatkowe:

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:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cbf7b8de7d4f4570bf3e2ee105994ca2&path=2016%5c11%5c20161130%5c354836_2016.html
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Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY 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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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:
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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:
9.1 Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz) 9.2. W celu potwierdzenia spełniania
warunku braku przesłanek do wykluczenia z postępowania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie o brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców. 9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
wykorzystując wzór załącznika nr 5 lub 6 do SIWZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium
zaświadczeń eCertis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie
dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium
w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu
(przelewem) na konto Zamawiającego: BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 lub w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804). Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w siedzibie Ekoenergia
Silesia S.A. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto
Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do
zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

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

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:
nie
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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:
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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

negocjacje z ogłoszeniem) nie

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
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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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

70

długość okresu gwarancji 30

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

Informacje dodatkowe
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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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
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: 08/12/2016, godzina: 10:00,
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
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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
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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:
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