
Ogłoszenie nr 638179-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: Dostawa
ambulansu drogowego typu C szt. 1

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 
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: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego, krajowy numer identyfikacyjny 29115054400000, ul. ul. Św. Leonarda  10 , 
25311   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3612344 w. 29, e-mail 
scrmits@post.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.scrmits.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 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
Tak 
www.scrmits.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem 
Nie 
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: 
Pisemnie 
Adres: 
25-040 Kielce, ul. Pakosz 72 



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 ambulansu drogowego 
typu C szt. 1 
Numer referencyjny: TP/222/2018 
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: 

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: Dostawa ambulansu drogowego typu C wg aktualnej normy 
PN-EN 1789 w ilości 1 szt. wyposażonego w następujący sprzęt medyczny: Lp. Nazwa 
urządzenia Ilość sztuk na pojazd 1 Nosze z transporterem 1 2 Butle tlenowe 10 l 2 3 
Reduktory 2 4 Butle tlenowe 2,7 l 2 5 Krzeseło kardiologiczne 1 6 Deska ortopedyczna dla 
dorosłych 1 7 Deska ortopedyczna pediatryczna 1 8 Ssak nożny 1 9 Respirator transportowy 1
10 Defibrylator 1 11 Ssak bateryjno - sieciowy 1 12 Nosze podbierające 1 13 Nosze płachta 
transportowa 1 14 Materac próżniowy podciśnieniowy 1 15 Koc bakteriostatyczny 2 16 
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 1 17 Pompa infuzyjna 
dwustrzykawkowa 1 18 Ciśnieniomierz + mankiety dziecięce 1 19 Pulsoksymetr + kapnometr
1 20 Plecak medyczny 1 21 Resuscytator dla dorosłych + maska 1 22 Resuscytator dla dzieci 
+ maska 1 23 Torba medyczna na zestaw do intubacji 1 24 Torba medyczna 1 25 Torba 
pediatryczna 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach typu C urządzeń 
systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z 
podstawą ,przenośnego tabletu wraz z podstawą ( stacja dokująca) i uchwytem. Wykonawca 
zapewni wyprowadzenie napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu 
SWD zgodnie ze specyfikacją techniczną opisu przedmiotu zamówienia w dziale V środki 



łączności. Wykonawca wykona i zainstaluje uchwyty do stacji dokującej przenośnego tabletu,
jak również uchwyty do drukarki. Koszty wykonania uchwytów i instalacji Wykonawca 
uwzględni w cenie oferty, natomiast miejsca montażu urządzeń Zamawiający wskaże po 
zawarciu umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 34114100-0 
Dodatkowe kody CPV: 

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: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-24 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-12-24

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: Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania - oświadczenia w formie załącznika nr 2 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna 
na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 450.000,00 PLN b) jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunki (art. 26



ust. 2c ustawy). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: oświadczenie w formie załącznika nr 2 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: 
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 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: 
7.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane będzie 
przedłożenie następujących dokumentów: 7.6.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – uwaga: informacje te winny dotyczyć 
każdego działającego członka jego organu zarządzającego i nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo – akcyjnej i prokurenta; 7.6.2 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
7.6.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 7.6.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.6.5 
oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca winien złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty



bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca winien złożyć w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym dopuszczalne jest złożenie tego oświadczenia wraz z 
ofertą 
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:

7.7 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane będzie 
przedłożenie następujących dokumentów: 7.7.1 W zakresie określonej kompetencji: 
posiadanie takich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 
1. Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 7.7.2 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) opłacona polisa, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 
450.000,00 PLN b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunki (art. 26 ust. 2c ustawy). 
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 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę 
wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) 2.Forma wadium.
1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 
kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 
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. 
2007 Nr 42, poz.275), 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 
gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi 
zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 



gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie
gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 
26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie”. f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. gwarancja winna być nieodwołalna i 
bezwarunkowa, g) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był
krótszy niż okres związania ofertą, 3) postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio
do poręczeń. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego ,nr 
rachunku: 24 1130 1192 0027 6002 6920 0002 2) wadium wnoszone w innych 
dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty. 3) w 
przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców . 4. 
Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 
ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, 3) Wniesienie wadium w 
formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem 
go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem 
składania ofert. 4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego 
oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w 
wymaganej wysokości i wybranej formie z pośród możliwych wymienionych w SIWZ. 5. 
Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 
46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia 
publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

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: 
Nie 

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: 

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) 
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 60,00
Parametry techniczne 30,00
Termin dostawy 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 
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: 

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: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty (w szczególności części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz 
wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego, w przypadku: a. 
zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie albo innych przepisów prawa mających 
zastosowanie do niniejszej umowy, b. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w 
sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie nie jest możliwe w 
terminie, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego i Kupującego. c. zmiany o 
charakterze niezależnym od stron – siła wyższa; za okoliczności „siły wyższej” uznaje się 
między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje 
wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy 
administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 
wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec; 
zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, d.
zmiany stawki podatku VAT lub innych podatków, e. zmiany minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub minimalnej stawki godzinowej, f. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany wskazane pod lit. d,e,f będą miały wpływ na koszty 
wykonania niniejszej umowy. 2. W razie zaistnienia opisanych w ust. 1 przypadków, każda ze
stron może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie 
odpowiedniej zmiany umowy, zawierającym uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty i 
wyliczenia. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu stron, 
przy czym żadna ze stron nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu bez ważnej i 
uzasadnionej przyczyny. Aneks powinien zostać zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednakże powinien 
obowiązywać nie później niż od dnia wejścia w życie odpowiednich zmian prawa, jeżeli te 
stanowiły podstawę wnioskowanych zmian. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub
innych podatków wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana 
wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i
usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. 4. Zmiana 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej. Kwota wynagrodzenia ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Sprzedającego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Sprzedającego będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracownikówi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 



niniejszej umowy. 5. Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Sprzedającego w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w
zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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: 2018-10-29, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
> Polski PL 
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: 
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 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


