
Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

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
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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: Wojskowa Akademia Techniczna, krajowy numer identyfikacyjny

121229000, ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2 , 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.

Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.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):

uczelnia publiczna

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

www.wat.edu.pl

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

Tak

www.wat.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra

Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

Numer referencyjny: 144/ZZM/2017

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:

Tak

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

do:

wszystkich części

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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZAD. 1: aerometrów, akumulatorów,

brzeszczotów butli na gaz i tlen, cęgów, dalmierzy, dłut, dmuchaw, drabin, elektrod, filtrów, giętarek,

głowic, grabi, gratowników, gwintowników, imadeł, kabli, kamieni do zgrzewarki i szlifierskich,

kielni, kijów teleskopowych, kluczy różnego rodzaju, kłódek, kół, kombinerek, pilników, wkrętaków,

końcówek różnego typu, krążków szlifierskich, króćców, krzywików, lamp, lusterek spawalniczych,

lutownic, łapek, łat murarskich, łopat, maszynek do glazury, miar, mikrometrów, mioteł, miotło-grabi,

młotków, multimetrów, narożników transportowych, narzędzi do ściągania izolacji, narzynek,

nitownic, noży, nożyc, nożyków, obcinarek do okleiny PCV, odstojników wody, odsysaczy do cyny,
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okularów ochronnych, ołówków stolarskich, opalarek, osełek, ostrzy do noży, ostrzałek do łańcuchów,

pac, palników, papieru ściernego, pasów transportowych, pędzli, pilników, pił, pistoletów

montażowych, platform – rusztowań, płotów lamelowych, podcinaków, podnośników, pomp, pompek,

poziomic, pras hydraulicznych, prasek ręcznych, próbników, przecinaków, przedłużaczy, przewodów,

przyrządów do obciągania tarcz szlifierskich, ramek do brzeszczota, reduktorów, obcinarek,

przenośników do płyt meblowych, rękawic operatorskich, sekatorów, siekier, sitek, skrobaczek,

skrobaków, skrzynek, sprężyn, stiperów, suwmiarek, szablonów cyfr i liter, szczelinomierzy, szczotek

drucianych, szczypców, szpachelek, ściernic, ścisków kątowych i stolarskich, śrub mikrometrycznych,

taczek, tarcz i taśm różnego rodzaju, testerów, toreb narzędziowych, trzonków, uchwytów, wałków do

farb, węży acetylenowych i tlenowych, wiader, wierteł różnego rodzaju, wkładów do skrobaczek

malarskich, i do wałków malarskich, wkrętaków różnego typu, różnego rodzaju wózków

transportowych, wskaźników neonowych, wyciskaczy do silikonu, zaciskarek, zestawów: kluczy,

pilników, akcesoriów multi, bitów, cylindrów filtrów do elektrodrążarek, gwintowników i narzynek,

wkrętaków, szczypiec, narzędzi elektrotechnicznych, ostrzy zamiennych, otwornic, precyzyjnych

końcówek, szczęk zamiennych, ściernic trzpieniowych, wierteł i dłut oraz zgrzewarek, zszywaczy,

zszywek i żelazka do oklejania obrzeży płyt wiórowych. Szczegóły techniczne i ilości opisano w

załączniku Nr 3 do SIWZ. DLA ZAD. 2: agregatów prądotwórczych, frezarek, kompresorów,

odkurzaczy do odciągu trocin, okleiniarek, stacji lutowniczych, wyrzynarek do drewna oraz różnego

rodzaju: lutownic, młotowiertarek, szlifierek wiertarek i wiertarko-wkrętarek. Szczegóły techniczne i

ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ. DLA ZAD. 3: frezów palcowych i frezów trzpieniowych

do drewna i materiałów drewnopochodnych. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B

do SIWZ. DLA ZAD. 4: sprawdzianów grzebieniowych do różnego rodzaju gwintów, sprawdzianów

płytkowych, sprawdzianów do gwintów o różnym kącie, zestawów wałeczków pomiarowych do

gwintów, sprawdzianów do promieni, szczelinomierzy stożkowych płaskich, suwmiarek modułowych,

mikrometrów do pomiaru rur, mikrometru do drutu, średnicówek mikrometrycznych,

głębokościomierzy i mikrometrów zewnętrznych. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku

Nr 3C do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 14810000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

14811000-9

14811300-2
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16310000-1

18100000-0

18142000-6

18142000-6

18900000-8

18930000-7

18937100-7

30192130-1

30192200-3

30194700-2

31431000-6

31521000-4

31711140-6

33131110-1

34300000-0

34328300-5

34352300-2

34900000-6

34928480-6

38330000-7

38410000-2

38420000-5

39224000-8

39224210-3

39241100-4

39241130-3

39300000-5

39313000-9

39525200-0

39713500-8

42122130-0
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42123400-1

42390000-6

42410000-3

42415110-2

42630000-1

42638000-7

42652000-1

42660000-0

42664100-9

42674000-1

42913000-9

42924790-3

43132300-0

43414000-8

43811000-1

43812000-8

43830000-0

44191000-5

44212317-4

44212317-5

44316400-2

44423200-3

44500000-5

44510000-8

44511000-5

44511340-0

44511400-9

44511500-0

44511510-3

44512000-2

44512200-4
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44512300-5

44512400-6

44512700-9

44512800-0

44512800-4

44512900-1

44512940-3

44514000-6

44514200-8

44521210-3

44522200-7

44531200-3

44610000-9

44613800-8

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:  12  lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie

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

jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące swym zakresem

dostawę narzędzi o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ)

oraz załączy dowody określające, że dosta¬wy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zadanie nr 2, 3, 4 – nie dotyczy. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co

rozumie się, iż musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu

należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w

postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty
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polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony

przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji

zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do

SIWZ. – dla Zadania nr 1 b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli

Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do

SIWZ.

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)

Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik

nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do

SIWZ c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ d)

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3, 3A, 3B, 3C do SIWZ; e)

Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu

wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.

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. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na

czas związania ofertą, wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 4.000,00 zł Zadanie nr 2, 3, 4 – nie

dotyczy przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 04.10.2017 r. do godz. 09:00. 2. W
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zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na

konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910

0228 z dopiskiem „wadium w przetargu na dostawę narzędzi i elektronarzędzi”. Skuteczne

wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie

Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na

konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy

Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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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) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
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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

Termin realizacji zamówienia 40,00

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
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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:

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:
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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:

Strony ustalają możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i

oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go

nowocześniejszym produktem tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych

korzystniejszych dla Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu

do umowy. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego produktu, lub

produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego

może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych

dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego

dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia. Zaproponowany przez

Wykonawcę przedmiot zamówienia ujęty w aneksie, winien odpowiadać parametrom technicznym

wykazanym w załączniku do umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w trakcie realizacji umowy

w zakresie zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że

dostarczony przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w

umowie. Na potwierdzenie zostanie dołączony dokument stwierdzający, że oprócz zmiany nazwy

handlowej nie nastąpiła zmiana asortymentu pod względem składu i jakości przedmiotu zamówienia.
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3. W przypadku zmiany stawki VAT, Strony przewidują zmianę wartości zamówienia o obowiązujący

podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 6, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu

do umowy. 1. W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w terminie 12

miesięcy od dnia podpisania umowy, strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania

umowy, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. Zawarcie aneksu

nastąpi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Zadanie nr 2, 3, 4: 1. Strony ustalają

możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych

kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszym

produktem tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla

Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W

przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego produktu, lub produktu

spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może

zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla

Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego

dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia. Zaproponowany przez

Wykonawcę przedmiot zamówienia ujęty w aneksie, winien odpowiadać parametrom technicznym

wykazanym w załączniku do umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w trakcie realizacji umowy

w zakresie zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że

dostarczony przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w

umowie. Na potwierdzenie zostanie dołączony dokument stwierdzający, że oprócz zmiany nazwy

handlowej nie nastąpiła zmiana asortymentu pod względem składu i jakości przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, Strony przewidują zmianę wartości zamówienia o obowiązujący

podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 5, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu

do umowy.

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: 2017-10-04, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6aa28...

17 z 22 22.09.2017 12:10



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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

całości lub części zamówienia: Nie

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa narzędzi

1) 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:aerometrów,

akumulatorów, brzeszczotów butli na gaz i tlen, cęgów, dalmierzy, dłut, dmuchaw, drabin, elektrod,

filtrów, giętarek, głowic, grabi, gratowników, gwintowników, imadeł, kabli, kamieni do zgrzewarki i

szlifierskich, kielni, kijów teleskopowych, kluczy różnego rodzaju, kłódek, kół, kombinerek, pilników,

wkrętaków, końcówek różnego typu, krążków szlifierskich, króćców, krzywików, lamp, lusterek

spawalniczych, lutownic, łapek, łat murarskich, łopat, maszynek do glazury, miar, mikrometrów, mioteł,

miotło-grabi, młotków, multimetrów, narożników transportowych, narzędzi do ściągania izolacji,

narzynek, nitownic, noży, nożyc, nożyków, obcinarek do okleiny PCV, odstojników wody, odsysaczy do

cyny, okularów ochronnych, ołówków stolarskich, opalarek, osełek, ostrzy do noży, ostrzałek do
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łańcuchów, pac, palników, papieru ściernego, pasów transportowych, pędzli, pilników, pił, pistoletów

montażowych, platform – rusztowań, płotów lamelowych, podcinaków, podnośników, pomp, pompek,

poziomic, pras hydraulicznych, prasek ręcznych, próbników, przecinaków, przedłużaczy, przewodów,

przyrządów do obciągania tarcz szlifierskich, ramek do brzeszczota, reduktorów, obcinarek,

przenośników do płyt meblowych, rękawic operatorskich, sekatorów, siekier, sitek, skrobaczek,

skrobaków, skrzynek, sprężyn, stiperów, suwmiarek, szablonów cyfr i liter, szczelinomierzy, szczotek

drucianych, szczypców, szpachelek, ściernic, ścisków kątowych i stolarskich, śrub mikrometrycznych,

taczek, tarcz i taśm różnego rodzaju, testerów, toreb narzędziowych, trzonków, uchwytów, wałków do

farb, węży acetylenowych i tlenowych, wiader, wierteł różnego rodzaju, wkładów do skrobaczek

malarskich, i do wałków malarskich, wkrętaków różnego typu, różnego rodzaju wózków transportowych,

wskaźników neonowych, wyciskaczy do silikonu, zaciskarek, zestawów: kluczy, pilników, akcesoriów

multi, bitów, cylindrów filtrów do elektrodrążarek, gwintowników i narzynek, wkrętaków, szczypiec,

narzędzi elektrotechnicznych, ostrzy zamiennych, otwornic, precyzyjnych końcówek, szczęk zamiennych,

ściernic trzpieniowych, wierteł i dłut oraz zgrzewarek, zszywaczy, zszywek i żelazka do oklejania

obrzeży płyt wiórowych. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji zamówienia cząstkowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 2 Nazwa: dostawa elektronarzędzi

1) 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:agregatów

prądotwórczych, frezarek, kompresorów, odkurzaczy do odciągu trocin, okleiniarek, stacji lutowniczych,

wyrzynarek do drewna oraz różnego rodzaju: lutownic, młotowiertarek, szlifierek wiertarek i wiertarko-

wkrętarek. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43830000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: dostawa frezów

1) 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:frezów

palcowych i frezów trzpieniowych do drewna i materiałów drewnopochodnych. Szczegóły techniczne i

ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44316400-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: dostawa przyrządów pomiarowych

1) 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:sprawdzianów

grzebieniowych do różnego rodzaju gwintów, sprawdzianów płytkowych, sprawdzianów do gwintów o

różnym kącie, zestawów wałeczków pomiarowych do gwintów, sprawdzianów do promieni,

szczelinomierzy stożkowych płaskich, suwmiarek modułowych, mikrometrów do pomiaru rur,

mikrometru do drutu, średnicówek mikrometrycznych, głębokościomierzy i mikrometrów zewnętrznych.

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3C do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6aa28...
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6aa28...
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