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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Opracowanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu BIM na 

remont i przebudowę budynku głównego Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

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  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania: Nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej: Nie  

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, krajowy 

numer identyfikacyjny 29210300000000, ul. ul. Kośnego  55 , 45-372  Opole, woj. opolskie, państwo 

Polska, tel. 774 410 820, e-mail zamowienia@rckik-opole.com.pl, faks 774 410 821.  

Adres strony internetowej (URL): www.rckik-opole.com.pl  

Adres profilu nabywcy: www.rckik-opole.com.pl  

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):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL) : Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia : Tak  www.rckik-opole.com.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:  

Nr sprawy:      ZP 2/2019 



 
Strona 2 z 7 

 

Elektronicznie: Nie  

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

inny sposób: Nie  

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

inny sposób:  Tak  

Inny sposób: pisemnie  

Adres:  45-372 Opole, ul. Kośnego 55, Budynek B, Piętro I, SEKRETARIAT pok. nr 4  

 

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: Opracowanie dokumentacji projektowej 

przy zastosowaniu BIM na remont i przebudowę budynku głównego Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu   

Numer referencyjny: ZP 2/2019   

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi   

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych   
Zamówienie podzielone jest na części: Nie   

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: Opracowanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu BIM na 

remont i przebudowę budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Opolu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Etap I  

a. Sporządzenie dokładnej aktualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu do celów 

projektowych;  

b. Sporządzenie wstępnej koncepcji architektonicznej wraz ze wstępną propozycją rozwiązań 

materiałowych; 

c. Wykonanie z uwzględnieniem uwag Zamawiającego na podstawie przedstawionej koncepcji 

architektonicznej, pełnej dokumentacji projektu budowlanego przebudowy w zakresie: zgodnym z 

ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202), niezbędnym do uzyskania wymaganych decyzji i 

pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych niezbędnych do rozpoczęcia 

przebudowy; 

d. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do opracowania, na jej podstawie, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tj.: projekty wykonawcze przebudowy, 

przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów); 

e. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych 

niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy.  

2. Etap II 

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania procedury przetargowej w celu wyłonienia 

wykonawcy robót. 

3. Etap III  

a. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, 
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b. Aktualizacja modeli BIM w zakresie wynikającym z pełnienia czynności nadzoru autorskiego 

podczas realizacji inwestycji.   

 

II.5) Główny kod CPV: 79930000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71220000-6 

71320000-7 

79930000-2 

79932000-6 

71210000-3 

71248000-8 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:  

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   

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
175 

  
12 

   
 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania 

Dokumentacji projektowej ustalono na 175 dni od dnia udzielenia zamówienia. Umowa w zakresie 

wykonywania usług nadzoru autorskiego będzie obowiązywała do dnia zakończenia czynności 

bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji i 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wyremontowanych i przebudowanych części 

budynku RCKiK w Opolu. Szacowany czas trwania Inwestycji wynosi 12 m-cy.  

 

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:  

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu 

dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu i/lub, modernizacji 

i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy i/lub adaptacji budynku użyteczności publicznej obejmującej 

powierzchnię min. 1000 m2 każde. Wskazane doświadczenie powinno obejmować wykonanie 

dokumentacji co najmniej w zakresie wymaganym przedmiotowym zamówieniem tj. co najmniej 
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projekt budowlany oraz projekty wykonawcze wielobranżowe (w branży architektonicznej, 

konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej).  

2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu 

przy zastosowaniu BIM dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego o powierzchni nie 

mniejszej niż 500 m2. UWAGA: pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” Zamawiający 

rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej 

i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 

transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny 

ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.  

3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował legalnym 

oprogramowaniem niezbędnym do projektowania w technologii BIM w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotowego zamówienia tj. wszystkich branż objętych przedmiotem zamówienia 

spełniającego wymagania określone w załączniku 1A do SIWZ.  

4. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na czas realizacji przedmiotowego zamówienia będzie 

dysponował osobami zdolnymi do jego realizacji tj.:  

a. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Projektant w branży architektonicznej lub 

konstrukcyjno-budowlanej – posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla przynajmniej 2 

obiektów użyteczności publicznej o powierzchni min. 1000 m2 każda, 

b. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Projektant w branży sanitarnej - posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą 

doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla przynajmniej 2 obiektów 

użyteczności publicznej o powierzchni min. 1000 m2 każda,  

c. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Projektant w branży elektrycznej - posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu 

dokumentacji projektowej dla przynajmniej 2 obiektów użyteczności publicznej o powierzchni min. 

1000 m2 każda;  

d. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Koordynator BIM, posiadającą wykształcenie wyższe 

techniczne z zakresu budownictwa lub architektury oraz doświadczenie zawodowe w koordynacji 

wielobranżowych projektów (tj. obejmujących co najmniej branżę architektoniczną lub 

konstrukcyjną oraz dowolną instalację) realizowanych przy zastosowaniu BIM co najmniej w 

zakresie projektu budowlanego dla minimum jednego obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 500 

m2. 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji. Przez posiadanie uprawnień 

budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2018 poz.1202 z późn. zm.) Uprawnienia budowlane 

(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie 

uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 

22.12.2005 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).   

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 
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:   

5. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz 

doświadczeniu tych osób w zakresie niezbędnym do oceny oferty w kryterium Doświadczenia 

personelu Wykonawcy. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że 

warunki udziału, o których mowa w ppkt 2, ppkt 3 oraz ppkt 4 mogą spełniać tylko niektórzy z tych 

Wykonawców tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione 

łącznie natomiast warunek udziału, o którym mowa w ppkt 1 musi spełnić każdy z Wykonawców 

oddzielnie (nie dotyczy Koordynatora BIM). 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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 potrzeby realizacji zamówienia – 

wzór zobowiązania stanowi Załączniku nr 3 do SIWZ. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 

oświadczeniach wymienionych w rozdziale 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. warunki udziału w przedmiotowym 

postępowaniu.  

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  

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:  
- aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zwane dalej Oświadczeniem. 

Wykonawca w Oświadczeniu zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje o tym, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt.13-22. 

Szczegółowy zakres wymagań informacji, które powinno zawierać Oświadczenie wskazany jest we 
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wzorze Oświadczenia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 

danego wykonawcy, składa każdy z tych wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o 

którym mowa powyżej. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 

powyżej.  

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:  
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień 

składania dokumentów potwierdzających, że: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do wezwania zostaną dołączone 

edytowalne wzory formularzy. Dokumentami / oświadczeniami są: a. wykaz usług wykonanych, 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 

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 albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 5.1 ppkt. 3 SIWZ wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c. wykaz osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu 

tych osób, d. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Zmawiającemu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).   

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: Nie  

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

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

katalogów elektronicznych: Nie  

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

elektronicznych: Nie  
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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.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena ofertowa 60,00 

Doświadczenie personelu Wykonawcy 30,00 

Sposób pozyskania danych do sporzadzenia inwentaryzacji 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

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: 2019-03-07, godzina: 12:00,  

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  

 

 

 

 

 


