
Ogioszenie m 646892-N-20I8 z dnia 20I8-II-09 L.

Stlai-y Po2arnej w Nysie ul, Szopcrra 5,

OGLOSZENItr O ZAI\'IOWl ENltl - Dostawy

Zamieszczanie ogloszen ia : Zantieszczanie obowiqzl<owe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6rvienie dotyczy projektu lub plogranru rvsp6lfirransorvancgo zc $rodk6rv Unii liuropcjshiej

Nie

Nazwa projektu lub progranrr

realiz0waly zam6rvienie, obcjrnujc sp0lcczll4 i zarvodou,4 intcgracjg os6b bgd4cych czlorrl<anri grup spolccznic nrarginnliz.ol,anych

Nie

zahrdnionych ptzez za1<lady pracy chronionei lub rvykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEI(CJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprorvadza cen trilln), zarn awiajqcy

Nie

PostgpowBnie przeprorvadza p0(lnliot, ltt6rernu znnrarvinj4cl, porvicrzyl/pon,icrzyli przcprou,ndzenie poslqporvania

Nie

Infornacje na temat podmiotu l<t6remu zarnal,injqcy po\vierzyl/t)owierzyli prorvatlzenie postgpo\yrnir:

Postgpowanie jest przcprorvadzane wsp6ln ic przcz z;rnr nl,iaj4cych

Nie

danymi do kontal<t6u,:

Postgporvaniejestprzeprorvadzane$,sp6lniczzarnarviaj4cyrnizinnyclrpaistn,cz-lonhorvskicht)niiliuropcjskicj

Nie

pu blicznych:

Infornracje dodatkowc:

Polska, tel.0-77 4090800, e-nail @straz-pozalna.nysa.pl, fhl<s 0-'17 4090829.

Adres shony inteuretowej (URL): wwwstraz-pozama.nysa,pl

Adres ptofilu nabylvcy:

I. 2) RODZAJ ZANIA\VII\J,{CEGO: fnny (proszq o1<re3lic):

panstwowa jednostaka nieposiadaiqca osobowoSci pr awnej

I.3) IVSpOLNE U DZIU, LA N I E zA t\{ O\\/ IUN I A Q a lct i tt o r.yc z.y) :

lzecz pozostalych zanrawia iqcych) :

r.4) KOr\ruNU(ACJA:

Nieograniczony' pelny i bczpofrcdni dostgp rlo rlol<rrnrent6rv z postgpol,alia nloina uzysl(ad p0d ndrcsctn (llRL)

Tak

www.straz-poza rna,nysa.pl

Adres strony interneto\voj, na kt6fej zamicszczona bgdzie spccyfikacja istotnych rvarunk6w znm6r,icnin

Tak

wwwstraz-pozarna,nysa pl

Dostgp d0 doltument6rv z postgporvania jcst ograniczony - rvigcej infornracji nroZna uz1,.skni pod ltlrcsent

sekretariat



Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenic do udzialu rv postgpol,aniu nalc2y przesylni:

Elektron iczn ie

Nie

adles

Dopuszczonejest przeslanic ofert ltrb lvniosl(6\y o dopuszczenie 1|o udzialu tv postQp0$,aliu rv irrn1,spos6b:

Nie

Inny spos6b:

\I/ymagane jest przeslanie ofert lub rvniosk6rv o dopuszczenie do udzialu rv postgpon,aniu rv inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Oferty musz4 byi zlo2one w siedzibie Zarlawiaizlcego w Nysie przy ul. Szopena 5, budyneJ< A, SeJ<tetariat I p

Adres:

Komenda Powiatowa Pafistwowei Strazy Po2arnej w Nysie, ul. Szopena 5,48-300 Nysa

Komurtiltacja elel(tr0niczna w),rnaga l(orzystania z narzgdzi i urztylzcti lub forrnat6w plik6rv, kt6re nie sq o96lnic rlostgpnc

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdzi mo2ua uzyslcac pod adresen: (URL)

SEKCJA II: PRZEDNIIOT ZANI6WJENIA

Stra2y PoZarnej w Nysie ul. Szopena 5.

Nu mer leferencyjnyl PT,2370,5.20 I 8

Przed wszczgcicnr postgpowarria o udzielcnic zanr6rvicnia przcplorvadzono (lirl0g tcchnrczn),

Nie

tr,2) Rodzaj zam6rvicnia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liu,oSci sl<ladnnia ofbrt czQ(ciorv),ch

Zam6wienie podzielonejest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o tlopuszczenic do Lrrlzialu rv postgporvaniu rno2na skladai rv odniesicniu tlo:

Zamawiaiqcy zastrzegl sobie prarvo do udzielerria lqcznic nastgpujilcy,clr czg(ci lrrb glu;t czgici:

Mal<syntalna liczbn czg6ci zant6u,icnin, n:t l(t6re nl0Ze zostai udziclonc zRn6u,ienic jetlncmu rvyl<onarvc;,;

bram; b) Dostawg l3 bram garaZowych z napgclerr elel<hycznym ; c) Monta2 i instalacja 13 branr gara2owych z napgdent eJel<trycznytn.

II.5) Gl6lny kod Cl,\/: 4542I I 48-3

Dodatl<owe kody CP\/:

n,6) Caf l(owitfl rvarto(i zant6rvicnin (je:eli tnuwiujr1clt poclaic in/brnrucic o v,(trt(Xci :ond\tienil):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

syslemu zakuptiw)

ll,1)CzyprzetvidujcsigudzieleniezRrn6rvir:ir,okt6r1,chmo$,alvart.67ust,1pkt6i7lubwart,134ust,6pkt3usfarvyPzp:Nie



miesi4cacli: /ub dniach:

lub

da ta rozpoczgcia : I u b zal<ot\czeniit : 20 | 8- I 2-28

IL9) Inforrnacje d odntl(owe:

ItLl) WI\RUNKI UDZIAITU \\/ POSTEPO\\/ANlu

III.I'1) Kompetcncjc lub uprarvuicnin tlo plorvadzcnia olcrc6lonej dzialalno(ci zarvorlowej, o ile u,yrika to z 0(lfQbDych przcpis6rv

Okredlenie warunl<6w:

Infonnacje dodatkowe

III,1,2) Sytuncja finnnsorva lub ekonolriczna

gwarancyjn4 co najnniej 20 000,00 zl (slorvnie: dwadzie3cia tysigcy zlotych).

Infomracje dodatkorve

III.1,3) ZdolnoSi technicztra lub zan'otlorvn

plzel<raczaj4cyn 8 godzln od mometrtu zgloszenia

zam6wieniawrazz informacjq o krvalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

Infolmacje dodatkowe:

III,2) PODSTAWY WYI(LUCZENIA

III.2,l) Podstarvy wykluczcnia oklcSlonc l, art, 24 Lrst, I ustsil,y Pzp

Tak (podstawa wykluczenia ol<reSlona w art. 24 ust, 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wyl<luczenia okleSlona w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreilona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreilona w art. 24 us(. 5 pl<t 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre(lona w aft. 24 ust, 5 pkt 5 ustarvy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w alt. 24 ust, 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstau,a wykluczenia ol<reSlona w alt. 24 US(, 5 pkr 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa rvykluczenia okre(lona rv ar t. 24 ust 5 pl<t 8 Lrstarvy Pzp)

III.3) WYIGZ oS\\,IADCZEI{{ SKLADA}{YCFt t,RZEZ \\/yI(oNA\\/cq w cELtJ \\/s rqpN |tco po't\\/t tiRDZttN tA, ZE N I E I'ot) LEGA oN \t/\/l(LlJCZtiNlu oRAZ
SPEI,NIA WAIIUNI(I UDZIAT,U \\/ POSTDPO\\ANITI ORAZ SPOI,NIA I(RYTERIA SELI'KCJI

OSwiadczcnie o nicpodlcganiu rvylduczeniu oraz spclninniu l,alunl<6w udzialu rv postgl)o\vtniu

Tak

OSrviadczenie o spclnianiu kryteri6rv sclekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTAOCZNN LUB DOI(I]]VIBNTOW, SKI,ADANYC}I PRZEZ \\,YI(oNAWCI w PoST4Po\\iANIII NA \\/EZ\\ANII] ZA|\,T,.\\\/IA.]ACDGo w CELTI

POTWIERDZENIA OI(OLICZNOSCI, O I<T6NT'CII ]\'TOWA W ART.25 IJST. ] PI(T 3 TJSTA\YY PZP:

ru.s) WYKAZ oswlADCZEill LUt] Dot(ut\'liNT6w sKLADANycT plRz,Ez \\/yt(oNA\\i cq \\/ posrtlpo\\ANltr Nr\ \\i DZ\vAN IE ZAivtA\\/Iz\JACEGo \ / CELU

POTWIERDZENIA OI(OLICZNOSCT, O T<TON\'CfI ]\{OWA \\i ART.25 US'T', 1 P1(T I TISTAWY I>ZP

III.5,1) W ZAI(RESI[, SPD}.NIANIA \\/ARUNI(O\\' T]DZIAI,U \\/ T,OSTQPO\\ANIU:

postgpowania.

ITI.5,2) W Z^I(RESIE I(RYTERI6W SELEI(CJI:

III.6) WYKAZ OS$'IADCZE(I LUB DoI(tti\,IENT6$/ SKLADAN\/cu pRZDZ \\/yI(oNA\\/cD \\/ post'Dpo\\r\NItr Nr\ \\/EZ\\t\NtE ZA j\,tA\\/tz\,tACtjco \\i CELU

POTWIERDZNNIA OI(OLICZNOSCI, O I<'T6ITYCII I\,IO\\A \\/ ART,25 TIST, ] P](T 2 UST/\\\/Y PZP

zam6wienia.

III.7) INNE DOI(UMENTY NIll \\iYlvlI[,NtONIi W pt<t llt.]) - Itt.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

TV.1) OPIS



r\r.1.1) Tryb udzielenia zrnr6wierria: Przetalg nieograniczony

IV,1,2) Zarnnrviajrl cy 2qd n rvn icsictr ia wad iu nr I

Tak

Infbnnacja na tenrat wadiull

dwa tysiqce zlotych).

W,1,3) Przeliduje sig u<lzielenie zalicze k na poczct wyl<onania znrn6rvienia:

Nie

Nalezy podai inlounacje na temat udzielania zaliczel<:

IV.1.4) Wymaga si9 zloienia ofert w postaci l(ntRl096rv elektronicznych lub dol4czcnin (10 ofert katalog6rv clcktronicznl,ch:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie of'ert w postaci katalog6u, eJeJ<honicznych lub dolqczenia do otet t kata)og6w elel<llonicznych:

Nie

Infonracje dodatkowe:

IV,l.5.) Wyntaga sig zlo2enia oferty \varianto\vej:

Dopuszcza sig zlo2enie olerty wariantowe.i

Zlo1,enie ofefiy warianlowej doltuszcza sig tylko z jednoczesnyn zlo2eniem oferly zasadurczel:

lV.l,6) Przewidywana liczba wyhonarvc6rv, l(t6rz),zost,nr4 zaproszeni (lo u(lzialu \v postgpow.lniu

(prcelorg ogranic:ony, negocjucfe : oglos:eniem, diilog konkurencyitly, pLrttnefftr)o inttot,ctcltine)

Liczba wykonawc6w

Przewidyvana mininralna liczba wykona wc6w

Maksymalna Iiczba wyJ<onawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

lV,l,7) Informacjc n{ ten)at urnorvy ramorrcj lub tlyranricznego systcnru znl<up6l,:

Unrowa mmowa bEdzie zarvarta:

Czy przewiduje sig ogl'aniczenie liczby r,tczestnik6w untowy ranrowej:

Przewidziana maksynralna liczba uczestnik6w r,rnrorvy r antowej

Informacje dodatkorve :

Zam6wienie obelrnuje ustanowienie dyuanticznego systeutu zal(up6w:

Adres shony intemgtowej, na kt6rej bgdq zanrieszczone dodntkowe infor)racie dotyczqce clynanricznego systentu zal(ul)ow:

Informacje dodatl<owe:

W tamach umowy r amowej/dynarnicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofer t w tbrmie katalog6w elekhonicznych:

IV.1,8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane'jestpt'zepl'otvndzcnieaukcjic|cktronicz||c.i0/je|(|t811ico'qrnic:on).

Nale2y podac adles sh-ony interretowei, na kt6rej aukcja bgdzie pro!^/adzona:

Nale2y wsknzai elenrcnfy, kt6rych rvnrtosci bgdq przcdmiotcrn aukcji clel<troniczncj:

Przewid uje sig ograniczenia co do przedstawionych rva rtoSci, u,yniknj4ce z opisu przetlnriotu zarrr6u,icnia:

Nale2y poda6, kt6r'e i nfot rnacie zostan4 udos tgpnione wyl<onawcorn w tral<cie aul<cji elektron igznej or az 1al<i bEdzie tenni n i ch urloslg;:n r enra:

Infomracje dotycztlce pr zebiegu aukcji elekh onicznej :

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektrouicznego, rozwiqzai i specyfikacji techrricznych u,z-al<resie pofzlcze6:



Wymagania dotycz4ce rejestracji i identylikacji wyJ<onawc6w rv aukcji elektronicznej:

Inlormacje o liczbie etap6w aul(cji elek(ronicznej i czasie ich trwania:

Czas tlwania:

Czy wykonau,cy, kt6lzy nie zlo2yli norvyclt postqpieri, zostanq zakrvalitil<ou,ani clo nastQl)l1ego etallt

Walurrki zanknir;cia a ukcji clel<tronicznej :

TV.2) IQYTERIA OCDNY OI?IIRT

IV,2.l) I(ryterit ocetry ofcrt:

IV,2,2) I(ryteria

(ryteria Znaczenit

lena t0 00

)kles gwalancj +0 00

W,2'3) Zastosownnie procedury, o l<t6r'ej rnowa rv art, 24na ust, I ustnwy l)z;t (przeta:g nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszcn iem, d irlog lronliu rencyj ny, pa rtncrst$,o innorvacyjne

IV,3.1) Informacje na tctnflt negocjac.ii z ogloszenicrn

Minimalne wymagania, kt6re rnuszq spelniac wszystkie ol'et ty:

Przewidzianejest zashzezenie ptarva do udzielenia zamou,ienia na poclstawie ot'e:'t wstQpnych bez przeprowaclzenia negocjacii

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy \\, celu oglaniczenia liczby ot'er1:

Nale2y podai intbrnacje na temat etap6w negocjacji (rv tym Jiczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

fV.3,2) Infornr acjc n a tgm at d ia Io gu l<o n l<u rcrr cy,j n ego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub inlbnlacja o sposobie uzyskania tego opisu:

ptzewiduje nagrody:

WstEpny Irarrrronograrn postgpowania:

Podzial dialogu na etapy s/ celu ogLarriczenia liczby rozrviqza6:

Nalezy podai intbrnracje na temat etap6w dialogu:

Inlormacje doda tkorve:

IV,3.3) Informacje na tenat partnerstwn innorvacyjnego

Elementy opisu ptzedmiotu zarr6wienia detiniujqce nrinirlalne wyragania, lct6rynr nrusz4 oclpou,iadac wszystkie ot'erty:

zam6wienia:

Infomacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elel(tron iczna

Adres sh'ony internetowei, na kro:ej bgdzie ltrorvaclzona Iicytacja elektronicznal

Adres stlony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis ptzeclmiohr zam6rvienia w licytacij elektronicznej:

WymaganiadotyczqcerejestlacjiiidentyIrkacji

Spos6b postgpowania lv toku licytao.ji elektlonicznei, w tynr okleslenie mininalnych rvysoko(ci post;1piei:

Intbrmacje o liczbie etapow licytacji elektroniczne.j i czasie iclr trwanra:

Czas hwania:

Wykonawcy, l(t6uy niezlo2yli nowych postrlpieri, zostanq zakwalitil<owani do nastgpnego etapu:



Termin skiadanta wniosl<6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektr.oniczne.j:

Data: godzina:

Termin otwarcia Iicytacji elel<troniczne j:

Temiin i warunki zamknigcia Iicytacji eJel<tronicznej:

Wyrna gani a dol,/ czqce zabezpieczen i a rra I e2y(ego wyk o n a ni a um ou,y :

Infonnacje dodatkowe:

lv.s) zrvrrANA uMowY

Nale2y wsknzad zaktes, chat'al<tel znrian oraz warunl<i wltr.owadzenia znrian:

realizacjg przypisanych nru przez ustawodawcA zadai.

IV,6) INFORM ACJE ADMINISTRAC yJNE

1V,6,1) Spos6b udostgpniania inforrnacji o chn ral(tcrzc poufnym (jeteli clotl,c7;);

Srodki sluz4ce ochronie inlbrmacji o char.fll(terzc poufnynr

IV.6,2) Termin sklndania ofcrt lrrb rvniosk6rv 0 d0plszczcnie (lo udzialu rv postgJrorvanirr:

Data: 201 8-l l-26, godzina: l2:00,

Wslcazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich rnogq byc spotzqdzane oferty lub wniosJ<i o dopuszczenie do udzinlu w postgporvaniu

IV.6,3) Termin zwiqzanilr ofeltQ: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego telntinu sJ<{adania ofert)

sfi nansorvanie caloJci lub czg{ci za nr 6rvienin :

zamarviajqcy znnriet'zal'ltrzeznaczy( na sfinnnsorvanie caloSci lub czg$ci zRnr6rvicnin, nic zostRly rlu przyzrrrrc

IV.6.6) Infornracje dodntkorve:

Z


