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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410893-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Dobrzany: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
2019/S 168-410893
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 162-397884)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dobrzany
S.270.5.2019
ul. Stargardzka 3
Dobrzany
73-130
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kopka
Tel.: +48 915620133
E-mail: dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 915620134
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dobrzany.szczecin.lasy.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany - III postępowanie
Numer referencyjny: S.270.5.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
31700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany
obejmujące:
— dostawę i montaż 1 monitora do systemu wykrywania dymu,
— dostawę 1 urządzenia wielofunkcyjnego,
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— dostawę 1 komputera PC typ (AiO).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy Pzp z zasadami
przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24a ust. 1 i 2 Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 162-397884

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
Gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załączniki
nr 1 do SIWZ).
2) W ramach kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę
zobowiązania umownego do przedłużenia okresu gwarancji na dostawy objęte przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium w następujący sposób:
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Zdeklarowany w ofercie okres gwarancji Liczba przyznanych punktów w kryterium „Przedłużenie okresu
gwarancji”
24 miesiące - 0 pkt.
25-36 miesięcy - 15 pkt.
37-48 miesięcy - 30 pkt.
49-60 miesięcy - 40 pkt.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. Najdłuższy możliwy
okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 60 miesięcy. Gwarancja polega na utrzymaniu sprawności
technicznej urządzeń z wymianą elementów lub całych urządzeń w przypadku awarii. Wykonawca zobowiązany
jest do osobistego świadczenia nieodpłatnego serwisu, a także wykonywania okresowych przeglądów, montażu
urządzeń w okresie wiosennym i demontażu urządzeń w okresie zimowym przez cały okres udzielonej przez
siebie gwarancji. Wykonawca zamieści w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) informację o przyjęciu
na siebie zobowiązania umownego do udzielenia gwarancji na dostawę objętą przedmiotem zamówienia.
Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu
poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania i deklaracja udzielenia gwarancji
wyniesie 24 miesiące, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. W ramach kryterium
„Przedłużenie okresu gwarancji” Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę
uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
miniPortalu.
Powinno być:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej:dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy
użyciu miniPortalu.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Dobrzany informuje, że
administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Dobrzany ul. Stargardzka 3, 73-130 Dobrzany, POLSKA,
tel. +48 915620133, faks +48 915620134, e-mail: dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
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4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie
osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do
zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doposażenie Punktu AlarmowoDyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany - III postępowanie, zn.spr. S.270.5.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone
w art. 93 ust. 1 Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b Pzp.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych określa Pzp.
12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2 ppkt 3 SIWZ) lub sytuacji finansowej (warunki
wskazane w pkt 6.2 ppkt 2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Dokument,
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę
udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego
zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki
danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
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(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w
stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ
podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.1 lit. d–l. Dokumenty wymienione w pkt 7.1 lit. d-l wykonawca będzie
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. W
przypadku oferty (konsorcjum):
a) w ofercie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta powinna zostać złożona przed upływem terminu składania
ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać
z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wszyscy Konsorcjanci będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
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