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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jezeli

dotyczy):

hEpJl

Ogłoszenie nr 36109 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Bartniczka: " Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania

pn,:Termomodern izacja w raz ze zmianą sposobu uzytkowania

budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące

r ealizacji u sł u g op iek u ń c zy ch, j ak rów n i eź specj al i styczn ych usł u g

opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENlOR Wl GOR)- V

Część -'::TJllTffi-iJ,='- 
il-"]:ffi, 

b i u row Y"

Zamieszczanie ogłoszen ia : obowiązkowe

Ogłoszen ie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy proj ektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuroPej skiej

nie

Nazwa proj ektu lub programu

ozamówieniemogąubiegaćsięwyłączniezakłady pracychronionej orazwykonawcY,którYch

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowały zamówienie, obej muje społeczną izawodową integracj ę osób będących członkami

gru p społeczn ie m argin alizow anych

nie

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

Kórych mowa W art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30o/o, osób zatrudnionych pzez zakłady pracy

chronionej |ub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA l : 4AMAWIAJACY

Postępow an ie przeprow adza cent raln y zam aw iaj ący

nie
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Postępowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamaw iaj ący powierzył/ powierzyli

przeprow adzen ie postępow an ia

nie

lnformacj e na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzyłlpowierzyli prowadzenie

postępow an ia:

Postępowanie jest przeprowadzane wspolnie przezzamaw iaj ących

nie

Jeżeli tak, nalezy wymienić zamawiających, któzy wspólnie pzeprowadzają postępowanie oraz podaĆ

adresy ich siedzib, krajowe numery idenĘfikaryjne oraz osoby do kontaKÓw wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiaj ącymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymiz innych Państw

członkowskich Unii Europej skiej - maj ące zastosowanie kraj owe prawo zamówień

publicznych:

lnformacj e dodatkowe:

l. 1) NAZWA l ADRES: Gmina Batniczka, krajowy numer idenĘfikaryjny 87111842500000, ul. ul.

Brodnicka B,8732t Batniczka, woj, kujawsko-pomo§kie, państwo Polska, tel. 5Ó4 936 810, e-mail

rolbud@ugbaftniczka,pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): ugb@data.pl

l, 2) RODZAJ ZAMAWlAJĄCEGO: Administracja samoządowa

1,3) WsPoLNE UDZ| ELANl E ZAMÓW| ENl A (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiająrymi w paypadku Wspólnego pzeprowadzania postępowania,

w Ęm w pzypadku wspólnego pzeprowadzania postępowania z zamawiająrymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiająrych jest odpowiedzialny za pzeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za pfteprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkażdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzeą pozostałych zamawiająrych):

1.4) KOMUNlKACJA:

2z12
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Nieograniczony, pełny ibezpośrednidostęp do dokumentow z postępowania można uzyskac

pod adresem (URL)

tak

www.bip. bartniczka.pl

Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych warunków

zamowienia

nie

Dostęp do dokumentow z postępowania jest ograniczony - więcej informacj i można uzyskac

pod adresem

nie

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

Elektron iczn ie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposob;

tak

Inny sposób:

poczta polska, kurier

Adres:

Uząd Gminy Batniczka ul, Brodnicka 8, B7-32t Batniczka

Komunikacj a elektroniczna wymaga korzystania znarzędzii urządzeń lub formatów Plików,

ktore nie są ogolnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych nanędzi mozna uzyskać pod adresem:
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(URL)

SEKCJA l l : PRZEDM l OT ZAM OWl EN l A

l1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiaj ącego: " WyposaŻenie pomieszczeń w ramach

zadania pn.:Termomodernizacja wrazze zmianą sposobu użytkowania budynków oŚwiatowYch PołoŻonYch

w Grązawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczychjak równiez specjalisĘcznYch usług

opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)- V CzęŚĆ - SPzęt komPuterowY z

oprogramowaniem i biurowy"

Numer referencyj ny:

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznY

nie

l1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

l l .3) l nformacja o moźliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

l1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoŚĆ, zakres, rodzaj i iloŚĆ dostaw, usług lub robót

budowlanych tub określenie zapotzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego _ określenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

bu dow lan e:

l l .5) Główny kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 32000000-3,

l1.6) całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartościzamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w pzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów _ szacunkowa całkowita

maksymalna waftość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dYnamicznego sYstemu

4 z12
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zakupów)

l1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art, 67 ust, 1 pkt 6 i 7lub w

art, 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

l1.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umoWa ramoWa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończe nia: żO l 04 l20L7

l l .9) l nformacje dodatkowe:

l l l ,1) WARUNKl UDZ|AŁU W PoSTĘPoWANl U

lll..l.,l)Kompetencjelubuprawnieniadoprowadzeniaokreślonejdziałalności

zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku, ocena spełnienia warunku dokonana będzie

w oparciu o złożone pzez Wykonawcę oświadczenie,

Informacje dodatkowe

ll1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiająry nie stawia warunku,

Informacje dodatkowe

l ll .1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca lub wykonawry wspólnie

ubiegająrysięodzieleniezamówieniawykaŻelŻą,żewokresieostatnich3latpzedupłwemterminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i.

protokolarnie zakończył realizację minimum dwóch zadań o podobnym charakeze o waftości

minimum 5,000,00 zł brutto każde znich.DołączyĆ należy dowody określające czy te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynnoŚci pay realizacji zamówienia wraz

zinformacjąokwalifikacjachzawodowychlubdoświadczeniutychosób:nie

Informage dodatkowe:
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l ll .2) PoDSTAWY WYKLUCZEN|A

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

ll1.2,2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp nie

l l l .3) wyKAz ośWlADczEŃ SKŁADANvcH pRzż_ WyKoNAwcĘ w cELU wSTĘpNEGo

PoTWlERDZENlA, ZE NlE PoDLEGA oN WYKLUCZENlU oRAZ SPEŁNlAWARUNK| UDZ|AŁU

W PoSTĘPoWANl U oRAZ SPEŁNl A KRYTER| A SELEKCJ|

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępow an i u

tak

Ośw iadczen ie o spełn ian iu kryteriów selekcji

nie

l l l .4) WyKAz ośWlADczEŃ LUB D9KUMENTow , SKŁADANv:H pRzż_ wyKoNAwcĘ w

POSTĘPOWAN l U NA WEZWAN l E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTW| ERDZEN l A

oKoll czNoścl , o KToRyCH MoWA W ART. 25 UsT. 1 pKT 3 USTAWy pZp:

l l l ,5) WvKAZ ośwl ADczEŃ LUB DoKuMENTow sKŁADANycH pRzż_ wyKoNAwcĘ w

POSTĘPOWANl U NA WEZWANl E ZAMAW|AJACEGO W CELU POTW| ERDZENlA

oKoll cZNośCl, o KToRyCH MoWA W ART. 25 UsT. 1 pKT 1 USTAwy pzp

l ll .5.1) W 2AKRES;E SnEŁNlANlA ryARUNKów UDzlAŁU w poSTĘpoWANl u:

W zakresie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw lub usług wYkonanYch, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłch równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat Pzed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch zadań wraz z Podaniem

ich waftości, pzedmiotu, dat wykonania i podmiotów I na rzecz KÓrych dostawY lub usługi został

wykonane oraz załączeniem dowodów określająrych cy te dostawy lub usługi zostałY wYkonane lub

są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądŹ inne dokumentY lłrystawione

pzez podmiot, na rzea. którąo dostawy lub usługi były wykonywane, a w pzypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej pęyayny o obiekywnym charakeze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać Ęch dokumentów, oŚwiadczenie Wykonawry, W pzypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenĘ

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byĆ wydane nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania ofeft albo wniosków o dopuszaenie do udziału w postępowaniu,

l l l .5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJl:

6z12
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l l l .6) WYKAZ ośWtADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZż. WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANl U NA WEZWANl E ZAMAWlAJACEGO W CELU POTW| ERDZENlA

oKoll CZNOSC| , o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

lll 7) lNNE DOKUMENTY NlEWYM|ENlONEW pkt ll1.3) - ll1.6)

1. Formulaz rzeczowo - cenowy - wypełniony w9 załączonego do SIWZ wzoru formulaza - załącznik

nr 7, podpisany przel upełnomocnionego pzedstawiciela 2. Pełnomocnictwo - pełnomocnictwo

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jezeli

zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestraryjnego.

SEKCJA lV: PROCEDURA

l V.1) oPI S

l V,1.1 ) Tryb udzielenia zamow ienia: pzetarg nieograniczony

lV.1 .2) Zamawiający żądaw niesienia wadium:

nie

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

nie

lV. 1.4) Wymaga się złoźenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogow elektron icznych :

nie

Dopuszcza się złozenie ofet w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

lV.1 5,) Wymaga się złożenia oferty wariantowej :

nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

nie

ZłożenieofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złozeniem oferty zasadniczej:

nie

1zl2
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lV. 1.6) przewidyw analiczba wykonawcow, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(pzetarg ograniczony/ negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, paftnerstwo innowaryjne)

Liczba wykonawców

Pzewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

lV. 1.7) lnformacj e na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa będzie zawafta:

Czy paewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamianego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofeft w formie

kata logów elektronicznych :

nie

pzewiduje się pobranie zezłożonych katalogÓw elektronicznych informacji potzebnYch do

spoządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nle

l V.1 .8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcj i elektronicznej (pzetarg nieograniczony, pzetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczęnia co do przedstawionych wartości, wynikaj ące z opisu przedmiotu

zamow ien ia:
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nie

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje doĘczące pzebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest paewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykozystywanego spzętu elektronicznego, rozwiązań i speryfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich truvania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas tnłania etapu

Czy wykonawcy,ktony nie złozyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

l V.2) KRYTER| A OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofert:

lv.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

cena 60

okres gwarancji 30

seruis pospzedażny-ilość dni w jakim zostaną usunięte usterki licząc od dnia zgłoszenia 10

lV.2,3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (pzetarg

nieograniczony)

nie

lV,3) Negocjacje zogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

lV.3.1) lnformacje na temat negocjacjiz ogłoszeniem

Minimalne wymagania/ które muszą spełniać wszystkie oferĘ:
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Pzewidziane jest zastzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

pzeprowadzenia negocjacji nie

Pzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

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

Informacje dodatkowe

lV.3.2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potzeb i wymagań zamawiającego lub informada o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,l<tózy podczas dialogu konkurenryjnego paedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofet, jeżeli zamawiająry pzewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Na|ezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

lV.3.3) lnformacj e na temat partnerstwa innowacyj nego

ĘlemenĘ opisu pzedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, KÓrym muszą odpowiadaĆ

wszystkie ofeĘ:

podział negocjacjl na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegająrych negocjacjom popzez

zastosowanie kryteriów oceny ofet wskazanych w speryfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

l V.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na ktÓĘ jest dostępny opis pzedmiotu zamówienia w lirytacji elektronicznej:

Wymagania doĘczące Ęestracji i idenĘfikacji wykonawców w liqltacji elektronicznej, w tym wymagania

tech niczne urządzeń informatycznych :

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w Wm okreŚlenie minimalnych wysokości postąpień;

Informacje o liczbie etapów lirytacji elektronicznej i czasie ich tnvania:

Lirytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawry, któzy nie złożyIi nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia lirytacji eleKronicznej :

Termin i warunki zamknięcia lirytacji eleKronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, KÓre zostaną wprowadzone do treŚci zawierane; umowy w sprawie

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

Wymagania doĘczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

InformaQe dodatkowe:

lV.5) ZMlANA UMoWY

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

podstaw ie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Naleźy wskazać zakres, charaKer zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art, I44 ustawy Prawo zamówień

publicznych i mogą nastąpić w uzasadnionych pzypadkach Ęlko za zgodą Stron, po protokolarnym

opisaniu zdazenia, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w pzypadku zmiany terminu

realizacji pźedmiotu zamówienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego

okoliczności lub działania tzw, ,,siły v,tyższej", niemożliwej do pzewidzenia i zapobieżenia, w Ęm;

katastrofalne działanie przyrody, zmiana pzepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji

zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okolicznoŚci potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia

ich skutków. Zmiana niewymagająca aneksu do umowy a jedynie pisemnej zgody l akceptaqi

Zamawiającego: - zmiana danych adresowych stron umowy,- zmiana rachunku bankowego,

lV.6) l NFoRMACJE ADMl Nl STRACYJNE
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lV,6,1) Sposób udostępniania informacjio charakterze poufnym (jezelidotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

lV.6.2) Termin składania ofert lubwniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: t4l03l2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potzebę udzielenia zamówienia (pzetarg

nieograniczony, pzetarg ogranlczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być spoządzane ofeĄ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

lV,6,3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeft)

lV.6.4) przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającYch

zwrotowi środkow z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europej skiego

porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miały byc przeznaczone na sfinansowanie

całości lu b części zam ów ien ia: tak

lV,6.5) przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzielenie zamowienia, jeżeli Środki

słuzące sfinansowaniu zamowień na badania naukowe lub prace rozwoj owe, ktore

zamawiaj ący zamierzał przeznaczycna sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane nle

lV.6.6) lnformacj e dodatkowe:
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