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Kraków: Produkcja filmu dokumentalnego przedstawiającego realizację przez Regionalną

Dyrekcję Ochrony Środowiska W Krakowie projektu UFE12 NATJPL/000053 pn. Ochrona

siedlisk kserotennianych W obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamlaanle ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projeklu lub programu wspólflnansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt UFEI2 NAT]PL/00009 pn. ochrona siedhsk kserotennianydi W obszarach Natua 2000 na Wyżynie MiechowskJeL

D zamówienie mogą ubiegać alą wyłącznie zakłady pracy chronionej waz wykonawcy, których dziabbiośĆ lub dtaialnośt

kii wyodrqbniemydi wganlncyjnle jednostek, które bądą reailzowaly zansówiesią obejmuje społeaną I zawodową

Integrację osób bądącyala członkamI grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zahsninienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, ° których mowa wart 22 ust 2

usta Pzp, nie mniej2y niż 30% osób iahodnionydi przez zakiady pacy duonionej lub yrykonawców albo i jednostki (w %)

SEKOA X: ZAMAWIAJACY

Postępowanie pizeprowadn cennlny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawIający powierzył/powienyil przeprowadzenie poflqpowanla

nie

Informacje na temat pod miotu któremu zamawiający powimyttpowiazyli prowadzenie postępowania:

Postowamle jest przeprowadzane wspólnie pasz zamawiających

nie

3eżeii lak, należy yrywlwsić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie onz podać adresy Idi lizajowe

numery ldentyflacyjne oraz osoby do kontaktów wraz zdanymi do kontaktów

Postępowanie jat 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:

1.1) NAZWA I ADRES: Reąonaira DyTełccja Odony śnxżw.iska w (sakowie, kajowy rsw,e kientyiflwcfliy 12080353600000, iii.

Plac Na Stawach 3, 30107 i(saków, woj. małopolskie, państwo Polska, tal. 12 619 81 20, 619 81 21, e-mali

izabeiainamirowska@rt.leakow.pl, taks 1261981 22.

Adres strrasy interflowej Q.L): ynyw.krakowsdos.goy.pI

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adminishacja rządowa terenowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Udali 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 iw jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
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imieniu I na rzecz pozostałych zamawiających):

2.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny I bezpośredni dostąp do dokumentów z postępowania maMa uzyskać pod adresem (URL)

nie

Mwą,kakow.rdos,goy,pi

Adra stany intemeWwej, na której zamieszczona będzie specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

wwątskow,rdos,guy,pi

Dostąp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskst pod adresem

nie

Ofeity lub wilioskio dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać;

El ekan lanie

nie

adres

Dopuszczone jat przesłanie ofet lub wniosków ° dopuszczanie do udziaw W postąpowaniu winny sposób;

nie

Wymagane jat pnałanie orest lub wniosków ° dopuszczanie do udziału w postępowaniu winny sposób:

inny sposób;

pisemnie

Adres:

Regionaina Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Plac NaStawach), 30 •107 Kraków pokój nr 218 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi I urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nieraniaony, pełny buzpośredni i bezpłabiy dostęp do tych narzędzi mobia uzyskać pod adresem: (URL)

SEKOA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkcja inu dokumentalnego przedstawiającego reaiizację przez

Reonaną Dyrekcję Ochrony Ś,uiowiska W aknwie p”ojekw UFEI2 NATJPĘ”000053 po, Ochrona sled!bk k otantmych W

obszarach Nabira 2000 na Wyżie Iedowddej.

Numer referencyjny: LF.O8Z1.1L2017

Przed wnaędem postq.owania O udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

tak

11.2) Rodzaj zamówienia; Lzhqi

213) Informacja ° meżiiwoki skiadania ofert częściowych

2amóyd1ere xdzje)cne jest na ę:

Nie

11.4) Kiótki opis przedmiot. zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i łość dostaw, uskig lub rotót budowlanych lub określenie

zapoboebuwania I magań ) a w przypadku parusentwa innowacyjnego- określenie zapotrzebowania na innowacyjny
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pcodukt ushag lik roboty budowlane: PT2edirntm zantwtila jest małzacja @odukja I montaż): a) 25 minutowego fiOiJ

Jrl5ltaJO p2edStaMa)ąCego reałzację P7eZ Rag Iwialr,ą Dyiekcję Oduony śitdoMslO W Kalkowie projekłas UFE12 NAT/PL

/000053 po. .Odun”sa siedlisk ksaotnmiych W obszarach Nab9a 2000 na Yynła wskiej. Yły*orawa na ciapie rretecll

tanowy ma zaynilć ( flst lnteyjny od W tonowa wstępna z W, im.) emisję firnu w W. Gaekiwana emisja filmu ma się odbyt w

telewizji Ca,al + oraz w reonalnej tele..d4 PuMWj. ZamaMajacy domsnaa zamiast sjl Camal+ toną salę ° zasięgu errdsj

ogóhsoclskiej oraz łase odbiontów podobeej lik większej nit Canal+ b) dwóch 90-120 sekundowych zwIastunów wyżej

wymienionego filmu dokumentalnego, c) 10 minutowej Impresji filmowe) przedstawiającej środowisko pzyrodniae muraw

ksemtermlanyd, występujących w obszarach Natura 2000 objętych Projektem.

11.5) Główny kod CPy: 92111250-9

55.6) Całkowita wartość zamówIenia (Jeżeli zamawiający podaje Informacje o wartości zamówienia):

Wartośc bez VAT: 16250163

Wakute:

(w pzypadku umów ramowych lub dynamlarago systemu zakupów - szaojnl®wa całkowita maksymalna wartość w całym *esle

obowiązywania Linowy minowej lub dynamicwgo systemu zakupów)

11.7) Czy przewIduje sIę udzielenie zamówIeń, ° których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 I 7 iub w art 134 ust B pkt 3

ustawy Pzpr nie

172) Okres, w którym realIzowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,

na który został ustanowiony dyaamiany system zakupów:

data zakońaenia: 31/1012017

75.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA HIt INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

UZI) WARUNKI UDZIAŁU W pOSTĘPQWAmU

111.1.1) Kaowetalcje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działabsośd zawodowej, O Ue wynflca tez

odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sywacja finansowa lub ekonomiana

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność technlana lub zawodowa

Obseślenie wanzsków 1. Minimalne warunki dotyaące doświadaesila jakie ma spelniać Ypjkorawa Wykonawca yMcaral w

okresie ostabids uzech tat przed upływem temsinu składania ofent a )d okres prowadzenIa dzJałahośd jest krótszy - w tym

okresie, co najnnej realncję dwóch fumów dokunninych O tematyce społearej lub zyrodnej. O ant bwanla nie

kstlzzym niż 20 min., p aym: a) każdy z Wmów był yĄ”esrJtowany w W o zasięgu okknjowym; b) realizacja co najnu*j

jednego fdmu była ° warto min. 60000 Pul beAtu. 2. Mirimairse warunki óotyaące osób skirnowanych przez Wykonawcę do

realizacjI zanóĄeta: w)tnawca skioruje do reaflacj mówlesiia, wnajrraiej: . jednego kierownika prodt*rjl, który pasiada

doświadczenie polegające na kierowaniu produkcją 2 filmów dokurnentatoych, każdy ° czasie bwanla ric krótszym nit 20mln. I

zastal wyemitowany w telewizji ogólnopolskiej, • jednego reżysera filmowego, który ma w swoim dorobku min. 2 filmy

dokumentalne, z których co najmniej jeden byl filmem o tematyce przyrodniczej, a drugi firn o tematyce spoleanej lub

przyrodniczej, każdy z nid, o czasie trwania nie krótszym nIż 20 min. I zastal wyemitowany w telewizji o zasięgu ogólnopolskim,-

jednego operatora obrazu, który ma w swoim dorobku min. 2 filmy ° tematyce przyrodniczej, każdy z nich został wyemitowany w

telewizji ° zasięgu ogólnopolskim. Jednego operatora dźwięku, który ma w swoim dorobku min. 2 filmy wyemitowane w teiewizji O
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zasięgu ogólnopolsiem, . jednego montażystę, który ma w swoim doretacu min. 2 filmy dokumentalne wyemitowane w telewtęl O

zasięgu ogólnopoisłam; „jednego konsultanta naścowego Z flztałcenlem wyższym przyrodniczym z następujących dyscyplin

naukowydi: leśnictwo lub biologia lub gecgnfla lub ochrona środowiska. Dopuszcza się, aby jedna osoba łączyła najwyżej dwie

wytej wymienione funkcje.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku ° dopuszenie do udziahi w postępowaniu mion I

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwatiflkacjach zawodowych lub doświadczeniu

tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKI.UCENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart 24 ust I ustawę Pap

111.2.2) Zamawiający przewiduje wyWuaenle wykonawcy na podstawie ait 26 ust 5 ustawy Pap tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. S pkt J ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPNM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRVTERIA

SELEKCJI

Oświadaiie O nlepodleganiu wykluczenIu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ WB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIA3ACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji I informacji ° działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyusagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. S pkt 1 ustawy; 2.

Dokumenty podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a, Jeżeli wykonawca

ma siedzibę łub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Poisieej, zamiast dokumentu, ° którym mowa w pktl

ogłoszenia- skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadiośd. Dokumenty, powinny być wystawione

odpowiednio: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

sIedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, °

których mowa w pkt.2 lita „ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

osoby alba osób upawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mIał dotyczyć, złażone przed

notahuem lub przed organem sądowym, administracnym alba organem samorządu zawodowego lub gospodarczego wlaedwym

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 ft.a stosuje się.

3ieżeli Wykonawca polegana zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart 22 a ustawy

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w picti

ogłoszenia.

111.5) 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 flP

112.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUl

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złażenia w

wyznaczonym termInie, nie krótszym niż S dnI, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostutrilch 3 lat przed up”ąem terminu składarka ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy. w tym okresIe, wraz z podaniem ich warteści,przedmiotu, dat wykonania I podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, ° których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
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y$onw.art, a w pzparJw św”.ad ckzesayi, hib dągdi są r*onywaee, a mei z unsa*ilnj pyayny O naletpinym

dwa ktmze y.ytnawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadzzenie y$nnawcy; W prpau świadczeń

oksesoyqdi kiz ciągłych nadal y.ytmiywanydi referencje bądź [we dokumenty poMlerdzające ich należyte y$on%.ąa nie powiziny

być wydane nie wcześniej nit 3 ndesiące p2ed upływem termnu skladania ofert Wzór wykazu startowi zaUk nr 5 do SM. 2.

wykazu osób, siderowanych w tĄca”iawcę do reaflzac zansówletia pkialeQz, W egćirtośd odpowledziaWiych za

Świadczenie usług, wraz z Informacjami na temat ich kwaiiskacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia I wykształcenia

niezbędnych do ylwnania zamówienia pibianego, a także zakresu wykonymanych przez nie czynności onz informacją O

podstawie do dysponowania tymi osobami, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚwIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 0KOUCZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 Ufl. 1 PKT 2

USTAWY PZP

lIt?) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) . 111.6)

1. Wyirmsawo, W terminie 3 tł od dnia nmleszaerża na sbm internetowej infrazji,o której mowa w a Eó ust 5 ustawy,

przekazuje zamawiającenwi oświadczenie O przyna ież rości iub braku ptryriależnośd do tej samej upy kapitałowej, o której nowa

wart 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, te powiązania z Wmym

wh+nn3wcą nie prowadzą do zakłócenia kowkurexjl W postępowaniu O oddalenie zamówienia, 1 W prpadku wshiego

stegania się WyhutawcdwO tidzWerde zamówiada, do oferty należy dołączyć pektmooctmo sporządzme W formie pinrmej,

okreśiające osobę pełnomika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego

zamówienia. Pełnomoznictwo należy zaiąayć w brnie oryginaiu lub kopii poświadczonej notarlainie. 3.Wykonawo, który polegana

adoinośdach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na pobzeby reaizacjl zamówienia. 4ieżet Wkonawca wskazuje osoby z kwaiiflkacjami zawodowymi

doświadczeniem będącymi kryteriami oceny ofert zgodnie z zapisem seh4 VII siwz, skiada wykaz doświadczenia osób

wyniaaonydi do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siw,.

SEKCJA Iy± PROCEDURA

W.1) OPIS

W.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pretarg nieograniczony

Iy.t2) Zamawiający ląda wniesienia wadium:

informacja na temat wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4000,00 PUl. 2. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu Lrważa się

datę uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium naieży wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia

wadium należy złożyć wraz z oferłą. 4. Wadium może być wniesione w jednej iub tiku następujących formach: a. pieniądzu

przelewem, na konto zamawiającego: Nr rachunku 66 1010 1270 GOSt 1913 9120 0000; w tytuie pneiewu naieży wpisać:

..Wadium-pmdukcja (Umu, b. poręczeniach bankowych lub porniach spółdzielczej kasy oszczędnośózwo — kredytowej, z tym,

że po.ęaenie kasy musi być paeniem pieniężnym; c gr4arancjach ubezpłricwych; d. gnamrcjadi bankowych; e.

poręczeniach Ltdelanydi pow podmioty, ° którfl nowa wart Gb ust S pkt 2 ustawy z tle 9 listopada 2000 r. O Ltwazertui

PoiskJej Agencji Rozwoju Pnedslęboraośd ( Dz. u. z 2014 r. p011804 oraz z 2015 r. pa.978 i 1240). Pomstaie hfm”znje

dotyczące wum-sdctja VIII siw,.

w.IS) Pneydduje się udzielenie niiaek na paca wykonania zamówienia:

nie

w.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elekboniajiydt lub dołączenia do ofert kataioqów

ciektonianych:

nie

Oopiszaa się złożenie ofert w postaci kataiogów dekbonłanych ich dołączenia do ofert katalogów dekaonlcznyth:
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nie

Informacje dodabowe:

W.t5.) Wymaga się złożenia ofty wariantowej:

nie

Dopuszaa się złożenie oferty wariantowej

nie

Ziożenie oferty wariantowej dopuszaa się tylko zjednoaesnym złożeniem oferty zasadniaej:

nie

WiS) Pnewłdywana liczba wykonawców, którzy rostaarn „apmnani do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje ogłoszeniem, diaiog konkurencyjny parboerstwo innowacyjne)

Uaba wykonawców

Przewidywana minimaina liczba wykonawców

Maksymalna łaba wykonawców

Kryteria seIek4 wykonawców:

1y.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa mmmii będzie zawar8:

Czy p iyieaje się oqraiiaerte iloby uattnik4w umowy ramowej:

nie

Inronracje dodatkowe:

ZamćwtJe obejmuje tslanowtt dynarnianogo systemu zakupów:

nie

Irfonracje doda Uwye:

W ramach umowy mmoweydynamliego systeseu zakupów dopuszca się złożenie ofert w formie katalogów ełokoonianych:

nie

R7eyąidLje się ptanie ze złożonych katalogów eiekbyniwiydi hifomiac poun,ych do sporządzenia ofert w rarrad, urnowy

ran owej/dynantrw systemu zakupów:

nie

Iy.1S) Aulaja elekutniana

Przewidziane jat pnepmwadzenie aukcji elekb.nlw.eJ (pnterg nieo7ordatxw, p?arg ariw, rcjacje Z

ogieszeniem) nie

Należy wskazać elementy, któ.yd, warto4d będę przedmiotem aukcji elekbonlanej:

przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartoki, wynikajęce z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Naieży podać, ktm informacje zostaną udospnione wykonawcom w takcie aukcji eiekbonianej oraz jaki będzie termin Ich

udostępnienia:

Infonnacje dotycząra przebiegu aukcji eiektroni.ej:

Jaki jest piwidziany sposób postęwania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą wawnid, na jakich wykonawcy będą mogt

ikytować (minimalne wysokości poseń):

Informacje dotyaę wykorzystanego spęW eiekbynlanego, rozwiązań i specyikacji tedunianych W zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji eiekbonianej:

Informacje ° liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
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etap rw czas bwanla etapu

Czy sĄtnawcy, turzy nIe zlożylI nowych postie zostaną zakwatil kowam do nastęuiego etapu: nie

Wwsmki zamimlęcia aukcji elekeonianej;

!y.2) KRflRIA OCENY OflRT

W1) kryteria oceny ofert

Waz) kryteria

Znaczenie

cena brutto 40

dowiadaenie reżysera 15

doświadczenie operatora 15

jakośĆ- koncepcja scenariusza 30

Zy.L3) Zastosowanie procedury, ° której mowa w art Z4aa ust 1 usUwy Pip (przetarg nieograniczony)

tak

Zy.3) Negocjacje z ogioneniem, dialog konkurencyjny, parmerstwo Innowacyjne

W3S) Initemacje na temat negocjacji z oglontilen,

Nkuimairw wymagania, które mimą speirdać wysUde oferty:

Przewidziane jt nsbzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych tez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia laby ofert: nia

Należy pcdać biformacje na temat etapów negocj (w tym labę etapów):

informacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego iub infonnacja ° sposobie uzyskania tego osu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili mnylęzania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia iy ror.zań: nie

Należy piJać kifirmacje na temat etapów daidgu:

inforunfl tkowe:

Iy.3.3) Informacje na temat partnerstwa Innowacyjnego

Elementy optau przedmtobj zamówienia denniujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszysdde oferty:

Podziai negocjacji na etapy w ceiu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert

wskazanych w specyilkacji istotnych warunków zamówienia;

nie

Informacje dodatkowe;
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W.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis podmlobi zamówienia w licytacji elekutnicnej:

Wymagania dotyczące rejestracji I identyikacjl wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania tahniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania wtoku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

tnlbnnacje o liczbie etapów licytacji elakbtniiej I czasie ich trwania:

Ucytacja wieloetapowa

etap rw czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie zlotyli nowych postęeń, zostaną zakwalirikowanl do następnego etapu: nie

Termin otwartla licytacji elektronicznej:

Termin I warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;

Isiome dla stron postanowienia, które zostaną wpmwadzoiie do treści zawieranej umowy w sprawie wmówienia publicznego, alto

ogólne warunki umowy, alto wzór umowy;

Wymagania dotyczące zabuzeczeria należytego wykonania tmowy:

tnrma* doda Ucowe:

W3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się limbie zmiamy pastanowii nnrteJ umowy w stosunku do treśel oferty, na podstawie ktkej

dokonano wybonj wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter anilan -az warwiki wywadzria zmian:

1. Istotna zmiana postar,owień umowy w zakresie zmiany sposobu wy1onara Liniowy, jest dopuwczala gdy: a. rustę zmiana

powszjinie owiąnjjącydi flpisów prawa w zakresie mającym wpłfw na sposób malizac wykonania pmmiew uniowy; b.

zaismieją okoliczności uniemożliwiające ctoćby częściowe wykonywanie umowy U wystąpienie siły s””zaj rozumianej jako wydarzenie

rzewtywalne O d,anktoe przypadcowym Litr nawsalnym (żywiołowym), nie do tmllmięda, pozostające poza racjonatią kontrolą

Stori, następstwom którego Sttiy nie rncg[y zapobl, wesnosthytające które.oM1ek ze Stron reaizację zowiąnń w ramach

niniejszej umowy; C. konlaiość zmiany sposobu flnania wsiowy, dokonywana jest w u prawidłowego w,iciianla umowy, z

różnych pirjczyn. 2. Zamawiający dtęxsszcza: a. uniarę pó ekoatacj, O których mowa w 4 ust 2 umowy, pizy „caesjiym

niezmininym wynagrodzeniu, ° którym mowa wg susz. I umowy; b. w przypodw zmiany stawid iniatku VAT w c4aasie

więzywaria umowy, wynagrodzenie trtlto umowy, o którym mowa w S ust 1 umowy nicże u zmtar* c anilanę os, znie

iw zakresie wskazanym wg a umowy. 3. W przypadku wtąienia o*ztcrtśd O których mowa w pktl pitwadpacydi do ograniczenia

zakresu pizodrtW umowy, WytagTodzslie, O któym mowa w S ust I umowy może W zmniejsilu O wartsó nąyi”nanydl

piat. Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwżeulone. 4.Dyp..szaare są zmiany umowy „o keś.yct, mowa wart. 144 ust I pkt 2 -

ustawy pip.

W.6) !NPORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.6.1) Sposób udostępniania InformacjI o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki sbs*ące ochronie Informacji ° charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skiadania ofert lub wnIosków ° dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 02/03/2017, godzina: 10:00,

Skróżenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną pouzebę udzielenia zamówienia (pzetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie
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3zyk lub JĘzykJ, W ]akich mogą być sporządzane oferty lub wnloskJ O dopuszaenle do udziahj W postpowanlu

POISkJ

W.63) Termin związania ofertą: okres w dnladE 30 (od ostanego tealilnu skiadanla ofert)

W.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nlepnyznania bodków

podiodzącydi z budżetu Unii Europejskiej oraz nlepodlegajqcydi zwtotuwl liodków z pomocy udildonej piza

państwa alonkowskie Einpejsklego Porainnienia ° Wolnym Handlu (EFTA), która miMy być pmznaamie na

stinansowanie caiod lub a$d zamówienia: Uk

WSE) Przewid uje się wilewahilenie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki dujące sflnansowanlu

namówień ma badania naukowe lub prace rozwojową kttqa zamawiający zamicna4 pneniaayć na silnansowanie

całości lub czeki zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

W.6.6) Informacje dodatkowe:

O 2€: O.02”

: [30%cnQ Kot04Sks
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