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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143190-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Mielec: Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
2020/S 060-143190

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego Marr S.A.
Adres pocztowy: ul. Chopina 18
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Gajdowski
E-mail: marr_pzp@marr.com.pl 
Tel.:  +48 177881850
Faks:  +48 177883262
Adresy internetowe:
Główny adres: www.marr.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.marr.com.pl/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu
Inkubatorów Nowych Technologii ARR Marr S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencj...
Numer referencyjny: 1/MARR/2020

II.1.2) Główny kod CPV
42620000

mailto:marr_pzp@marr.com.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i prototypowni działających
w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego
prototypowania z podziałem na części:
a) część 1 – obejmująca dostawę systemu do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza
Labconcept Nano firmy Trimos,
b) część 2 – obejmująca dostawę stanowiska do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500
Nm,
c) część 3 – obejmująca dostawę projektora pomiarowego,
d) część 4 – obejmująca dostawę centrum tokarskiego CNC ze sprężarkownią,
e) część 5 – obejmująca dostawę pionowego centrum obróbczego CNC.
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części
zamówienia zawartej w Tomie II SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa systemu do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza Labconcept Nano firmy
Trimos
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa systemu do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza Labconcept Nano firmy
Trimos.
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Rozdział 1 Część 1: System do
wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ
Rozdział 1 Wzór Umowy – część 1.
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
Z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie
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Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań
zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy,
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia wskazuje nazwę producenta długościomierza
do którego zamawia system do wzorcowania sprawdzianów stożkowych, gdyż obecnie posiada urządzenie
pomiarowe tego właśnie producenta, a zamawiany system stanowi doposażenie posiadanego urządzenia i dla
poprawności działania musi być z nim kompatybilny.
Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw
realizowanych przez danego podwykonawcę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr.
os. fiz. w związku z przetw. danych osobowych (dalej DO) i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zam. inf., że:
1. Admin. Pani/Pana DO jest ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-
mail: marr@marr.com.pl ).
2. Inspekt. ochrony DO w ARR MARR S.A. jest Pani U. Podsadowska, adr. poczty elektronicznej:
urszula_podsadowska@marr.com.pl  i nr tel.: (17) 788 18 54.
3. Pani/Pana DO przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana DO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5. Pani/Pana DO będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.
o udzielenie zam.
6. Obow. podania przez Panią/Pana DO bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.W odniesieniu do Pani/Pana DO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do DO Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana DO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− pr. do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. DO Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia DO;
−prawo do przenoszenia DO,
−prawo sprzeciwu, wobec przetw. DO, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

mailto:marr@marr.com.pl
mailto:urszula_podsadowska@marr.com.pl
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich
wdrożenia, Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. RPPK.01.02.00-18-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 30 %, skrócenie
terminu realizacji zamówienia - 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stanowiska do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38570000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa stanowiska do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Rozdział 2 Część 2: Stanowiska do
wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ
Rozdział 2 Wzór Umowy – część 2.
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
Z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
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Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań
zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy,
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw
realizowanych przez danego podwykonawcę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr.
os. fiz. w związku z przetw. danych osobowych (dalej DO) i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zam. inf., że:
1. Admin. Pani/Pana DO jest ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-
mail: marr@marr.com.pl ).
2. Inspekt. ochrony DO w ARR MARR S.A. jest Pani U. Podsadowska, adr. poczty elektronicznej:
urszula_podsadowska@marr.com.pl  i nr tel.: (17) 788 18 54.
3. Pani/Pana DO przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana DO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5. Pani/Pana DO będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.
o udzielenie zam.
6. Obow. podania przez Panią/Pana DO bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.W odniesieniu do Pani/Pana DO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do DO Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana DO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− pr. do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. DO Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia DO;
−prawo do przenoszenia DO,
−prawo sprzeciwu, wobec przetw. DO, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

mailto:marr@marr.com.pl
mailto:urszula_podsadowska@marr.com.pl
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich
wdrożenia, Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. RPPK.01.02.00-18-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 30 %, skrócenie
terminu realizacji zamówienia - 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa projektora pomiarowego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38636000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa projektora pomiarowego
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Rozdział 3 Część 3: Projektor pomiarowy.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ
Rozdział 3 Wzór Umowy – część 3.
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
Z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań
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zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy,
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw
realizowanych przez danego podwykonawcę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr.
os. fiz. w związku z przetw. danych osobowych (dalej DO) i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zam. inf., że:
1. Admin. Pani/Pana DO jest ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-
mail: marr@marr.com.pl ).
2. Inspekt. ochrony DO w ARR MARR S.A. jest Pani U. Podsadowska, adr. poczty elektronicznej:
urszula_podsadowska@marr.com.pl  i nr tel.: (17) 788 18 54.
3. Pani/Pana DO przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana DO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5. Pani/Pana DO będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.
o udzielenie zam.
6. Obow. podania przez Panią/Pana DO bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.W odniesieniu do Pani/Pana DO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do DO Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana DO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− pr. do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. DO Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia DO;
−prawo do przenoszenia DO,
−prawo sprzeciwu, wobec przetw. DO, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

mailto:marr@marr.com.pl
mailto:urszula_podsadowska@marr.com.pl
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich
wdrożenia, Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. RPPK.01.02.00-18-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 30 %, skrócenie
terminu realizacji zamówienia - 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa centrum tokarskiego CNC ze sprężarkownią
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa centrum tokarskiego CNC ze sprężarkownią.
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Rozdział 4 Część 4: Centrum tokarskie
CNC ze sprężarkownią.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ
Rozdział 4 Wzór Umowy – część 4.
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
Z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań
zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy,
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw
realizowanych przez danego podwykonawcę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr.
os. fiz. w związku z przetw. danych osobowych (dalej DO) i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zam. inf., że:
1. Admin. Pani/Pana DO jest ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-
mail: marr@marr.com.pl ).
2. Inspekt. ochrony DO w ARR MARR S.A. jest Pani U. Podsadowska, adr. poczty elektronicznej:
urszula_podsadowska@marr.com.pl  i nr tel.: (17) 788 18 54.
3. Pani/Pana DO przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana DO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5. Pani/Pana DO będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.
o udzielenie zam.
6. Obow. podania przez Panią/Pana DO bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.W odniesieniu do Pani/Pana DO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do DO Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana DO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− pr. do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. DO Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia DO;
−prawo do przenoszenia DO,
−prawo sprzeciwu, wobec przetw. DO, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

mailto:marr@marr.com.pl
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich
wdrożenia, Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. RPPK.01.02.00-18-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 30 %, skrócenie
terminu realizacji zamówienia - 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pionowego centrum obróbczego CNC
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa centrum tokarskiego CNC ze sprężarkownią.
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Rozdział 5 Część 5: Pionowe centrum
obróbcze CNC.
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ
Rozdział 5 Wzór Umowy – część 5.
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
Z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań
zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy,
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca
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powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw
realizowanych przez danego podwykonawcę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr.
os. fiz. w związku z przetw. danych osobowych (dalej DO) i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zam. inf., że:
1. Admin. Pani/Pana DO jest ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-
mail: marr@marr.com.pl ).
2. Inspekt. ochrony DO w ARR MARR S.A. jest Pani U. Podsadowska, adr. poczty elektronicznej:
urszula_podsadowska@marr.com.pl  i nr tel.: (17) 788 18 54.
3. Pani/Pana DO przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana DO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5. Pani/Pana DO będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.
o udzielenie zam.
6. Obow. podania przez Panią/Pana DO bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.W odniesieniu do Pani/Pana DO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do DO Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana DO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− pr. do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. DO Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia DO;
−prawo do przenoszenia DO,
−prawo sprzeciwu, wobec przetw. DO, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

mailto:marr@marr.com.pl
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich
wdrożenia, Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. RPPK.01.02.00-18-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 30 %, skrócenie
terminu realizacji zamówienia - 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa art. 22 ust.
1 Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art.
24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.
2. Dokumenty i oświadczenia które Wykonawca składa wraz z ofertą (wymagania dla każdej części zamówienia
na którą Wykonawca składa ofertę):
2.1 Pełnomocnictwa jeśli są wymagane do reprezentowania Wyk.
2.2 Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty.
2.3 Oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ.
2.4 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. W terminie 3 dni od dnia zam.na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wyk.
składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp
Wykonawca składa:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że uzyskał prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp
5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłaty tych należności
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
Część 3: jednego zamówienia obejmującego dostawę i montaż projektora pomiarowego.
Część 4: dwóch zamówień, z których każde obejmowało dostawę i montaż centrum tokarskiego CNC.
Część 5: dwóch zamówień, z których każde obejmowało dostawę i montaż centrum obróbczego CNC.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:
a) wykaz dostaw 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 zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane 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 wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający w SIWZ zamieścił pomocniczo wzory wykazów i oświadczeń, o których mowa w sekcji III.
4. 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 nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych
innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
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zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający – żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy,
których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 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 ustawy Pzp i art. 24
ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności, o których
mowa w pkt. 1 powyżej.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. III.1.1 pkt 4 ppkt 1-7 powyżej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Tom II SIWZ - wzór umowy i Tom III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia. Umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z
zastrzeżeniem ewentualnych zmian, opisanych we wzorze umowy, którego treść stanowi integralną część SIWZ
oraz tych wynikających z treści Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2020
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Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wyk. jest zob.owiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1 – 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc);
Część nr 2 – 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące);
Część nr 3 – 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc);
Część nr 4 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy);
Część nr 5 – 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy);
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. na rachunek bankowy nr 6512402656
1111000037930507,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 310).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały
okres związania ofertą.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1) sekcji III.1.1 pkt 4.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
2) sekcji III.1.1 pkt 4.1.-3 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 pkt. 1 i pkt 3.2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2.a) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 4 stosuje się.
6. Zamawiający w celu uszczegółowienia informacji zawartej w sekcji IV pkt 2.6 określa, że termin związania
ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 85 Pzp.
7. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy sporządzić w
Formie elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Terminy wniesienia odwołania:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020
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