
 

 

Ogłoszenie nr 526184-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.  

Województwo Śląskie: Opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego 

wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa 

Planetarium Śląskiego w Chorzowie" 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 

27628463800000, ul. ul. Ligonia  46 , 40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 



32 207 85 70, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20786 18.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

Opis przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczony na stronie: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325, natomiast specyfikację istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcom wraz z zaproszeniem do 

składania ofert  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



Oferty/ wnioski winny być przygotowane w formie pisemnej w języku polskim  

Adres:  

Oferty/ wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego - 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogólna pok. 164)  

 

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 ekspertyz i analiz 

technicznych specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park 

Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"  

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.11.1.2017.AA  

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:  

Tak  

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

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
5  

 

 

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 ekspertyz i analiz 

technicznych specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park 

Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie". Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 5 części: - część 1 - wykonanie ekspertyzy i analizy 

technicznej Platformy do wstrząsów, - część 2 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej 

Symulatora lotów kosmicznych, - część 3 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej 

Modelu ośrodka sprężystego, - część 4 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej 

Stanowiska do prezentacji wyładowań atmosferycznych ("Transformator Tesli”), - część 5 - 

wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o nazwie "Pokój z klimatem 

gorącym i pokój z klimatem zimnym". Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 

do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: 



http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

 

II.5) Główny kod CPV: 71600000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71318000-0 

71352140-3 

72200000-7 

72242000-3 

72244000-7 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 214980,00  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 200  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
200 

  
 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - do 200 dni od dnia zawarcia 

umowy (zgodnie ze złożoną ofertą)  

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: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dla części 1 - wykonanie ekspertyzy 

i analizy technicznej platformy do wstrząsów: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku 



jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie 

co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej platformy do 

wstrząsów lub innego złożonego systemu mechatronicznego lub co najmniej 1 usługę 

polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu platformy do wstrząsów lub innego złożonego 

systemu mechatronicznego, która umożliwi mu realizację przedmiotowego zamówienia; 2) 

skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za 

świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i 

wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: a) min. 1 osobę posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 złożonego 

systemu mechatronicznego (przez doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 złożonego 

systemu mechatronicznego rozumie się, że wskazana osoba winna wykazać się 

uczestnictwem, potwierdzonym publikacją w wydawnictwie naukowym, w co najmniej 1 

projekcie naukowo-badawczym lub wdrożeniowym z zakresu złożonego systemu 

mechatronicznego wykonanego w okresie ostatnich 5 lat, b) min. 1 osobę posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w budowie co najmniej 1 złożonego 

systemu mechatronicznego - osoba winna wykazać się uczestnictwem w wykonaniu co 

najmniej 1 złożonego systemu mechatronicznego w okresie ostatnich 5 lat, c) min. 1 osobę 

posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w budowie co najmniej 1 

zaawansowanego interfejsu człowiek – maszyna, zwłaszcza wykorzystującego metody 

wirtualnej lub poszerzonej rzeczywistości - osoba winna wykazać się uczestnictwem w 

wykonaniu co najmniej 1 zaawansowanego interfejsu człowiek-maszyna, w okresie ostatnich 

5 lat, d) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w 

projektowaniu i realizacji co najmniej 1 systemu przetwarzania sygnałów - osoba winna 

wykazać się uczestnictwem w zaprojektowaniu co najmniej 1 systemu cyfrowego 

przetwarzania sygnałów i wykonaniem lub udziałem w wykonaniu co najmniej 1 systemu 

cyfrowego przetwarzania sygnałów, w okresie ostatnich 5 lat, e) min. 1 osobę posiadającą 

wykształcenie wyższe medyczne ze specjalnością otolaryngologii lub neurologii i co najmniej 

5 letnie doświadczenie lekarskie w zakresie otolaryngologii lub neurologii (w tym 

zagadnienia związane z chorobą lokomocyjną). W celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmuje definicje: Mechatronika – synergiczna 

agregacja inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i informacyjnej, System 

mechatroniczny – system przetwarzania mocy, w którym występują siły oraz ruch, Złożony 

system składa się z wielu komponentów, w którym występuje mnogość interakcji między 

tymi komponentami; jest wysokowrażliwy na warunki początkowe lub małe zakłócenia. 

System cyfrowego przetwarzania sygnałów – system wykorzystujący wydajne układy 

mikroprocesorowe zdolne do wykonywania następujących zadań: - konwersji analogowo-

cyfrowej i cyfrowo-analogowej, - filtracji usuwającej niepożądane składniki, - analizy 

czasowo-częstotliwościowej, - kodowania sygnału. Warunki udziału w postępowaniu dla 

części 2 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Symulatora lotów kosmicznych: 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na 

wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej symulatora lotów kosmicznych lub innego 

złożonego systemu mechatronicznego lub co najmniej 1 usługę polegającą na 

zaprojektowaniu i wykonaniu symulatora lotów lub innego złożonego systemu 

mechatronicznego, która umożliwi mu realizację przedmiotowego zamówienia; 2) skieruje do 

realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie 

usług, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: a) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie 



wyższe techniczne i doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 złożonego systemu 

mechatronicznego (przez doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 złożonego systemu 

mechatronicznego rozumie się, że wskazana osoba winna wykazać się uczestnictwem, 

potwierdzonym publikacją w wydawnictwie naukowym, w co najmniej 1 projekcie naukowo-

badawczym lub wdrożeniowym z zakresu złożonego systemu mechatronicznego wykonanego 

w okresie ostatnich 5 lat, b) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i 

doświadczenie w budowie co najmniej 1 złożonego systemu mechatronicznego - osoba winna 

wykazać się uczestnictwem w wykonaniu co najmniej 1 złożonego systemu 

mechatronicznego w okresie ostatnich 5 lat, c) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie 

wyższe techniczne i doświadczenie w budowie co najmniej 1 zaawansowanego interfejsu 

człowiek – maszyna, wykorzystującego metody wirtualnej lub poszerzonej rzeczywistości - 

osoba winna wykazać się uczestnictwem w wykonaniu co najmniej 1 zaawansowanego 

interfejsu człowiek-maszyna, wykorzystującego metody wirtualnej lub poszerzonej 

rzeczywistości, w okresie ostatnich 5 lat, d) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe 

techniczne i doświadczenie w projektowaniu i realizacji co najmniej 1 systemu przetwarzania 

sygnałów - osoba winna wykazać się uczestnictwem w zaprojektowaniu co najmniej 1 

systemu cyfrowego przetwarzania sygnałów i wykonaniem lub udziałem w wykonaniu co 

najmniej 1 systemu cyfrowego przetwarzania sygnałów, w okresie ostatnich 5 lat, e) min. 1 

osobę posiadającą wykształcenie wyższe medyczne ze specjalnością otolaryngologii lub 

neurologii i co najmniej 5 letnie doświadczenie lekarskie w zakresie otolaryngologii lub 

neurologii (w tym zagadnienia związane z chorobą lokomocyjną). W celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmuje definicje: 

Mechatronika – synergiczna agregacja inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i 

informacyjnej, System mechatroniczny – system przetwarzania mocy, w którym występują 

siły oraz ruch, Złożony system składa się z wielu komponentów, w którym występuje 

mnogość interakcji między tymi komponentami; jest wysokowrażliwy na warunki 

początkowe lub małe zakłócenia. System cyfrowego przetwarzania sygnałów – system 

wykorzystujący wydajne układy mikroprocesorowe zdolne do wykonywania następujących 

zadań: - konwersji analogowo-cyfrowej i cyfrowo-analogowej, - filtracji usuwającej 

niepożądane składniki, - analizy czasowo-częstotliwościowej, - kodowania sygnału. Warunki 

udziału w postępowaniu dla części 3 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Modelu 

ośrodka sprężystego: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej modelu ośrodka sprężystego 

lub co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na zrealizowaniu projektu naukowo-

badawczego z zakresu propagacji fal sejsmicznych. 2) skieruje do realizacji zamówienia 

publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe na 

kierunku fizyka lub geofizyka oraz doświadczenie w wykonaniu min. 1 ekspertyzy i analizy 

technicznej modelu ośrodka sprężystego lub doświadczenie w realizacji min. 1 projektu 

naukowo-badawczego w dziedzinie propagacji fal sejsmicznych (potwierdzone publikacją w 

wydawnictwie naukowym) lub doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia pracowni 

fizycznej lub geofizycznej na wyższej uczelni (co najmniej 3 letnie w okresie ostatnich 5 lat). 

Warunki udziału w postępowaniu dla części 4 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej 

Stanowiska do prezentacji wyładowań atmosferycznych („Transformator Tesli”): 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej: - 1 usługę polegającą na 



wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej Stanowiska do prezentacji wyładowań 

atmosferycznych („Transformator Tesli”), lub, - co najmniej 3 usługi polegające na 

wykonaniu pomiarów elektrotechnicznych, oraz co najmniej 3 usługi polegające na 

wykonaniu pomiarów stężenia gazów. 2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego 

osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia publicznego: a) min. 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia kontrolno-

pomiarowe bez ograniczeń wysokości napięcia (np. SEP lub NOT) oraz min. 3 letnie 

doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrotechnicznych, b) min. 1 osobę posiadającą 

min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów stężenia gazów oraz posiadającą 

kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku eksploatacji lub 

nadzoru przy urządzeniach instalacjach i sieciach przy których eksploatacji jest wymagane 

posiadanie kwalifikacji określonych w grupie 3 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.), c) min. 1 osobę posiadającą 

wykształcenie wyższe medyczne ze specjalnością kardiologii i co najmniej 5 letnie 

doświadczenie lekarskie w zakresie kardiologii (w tym zagadnienia związane z rozrusznikami 

serca). 3) dysponuje co najmniej1 urządzeniem do pomiaru natężenia pola magnetycznego z 

aktualnym świadectwem wzorcowania. Warunki udziału w postępowaniu dla części 5 - 

wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o nazwie "Pokój z klimatem 

gorącym i pokój z klimatem zimnym": 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej 

pokoju z klimatem gorącym i pokoju z klimatem zimnym lub co najmniej 3 usługi polegające 

na zaprojektowaniu i budowie komór chłodniczych. 2) skieruje do realizacji zamówienia 

publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego: a) min. 1 osobę posiadającą min. 3 letnie doświadczenie 

w projektowaniu i budowie komór chłodniczych, b) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia w 

zakresie kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 

kg lub większej w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane, 

oraz uprawnienia do wykonywania instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane, poparte aktualnym certyfikatem zgodnym z wymogami ustawy z dnia 15 maja 

2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz.U z 2015 r. poz.881 z późn. zm.) (np. UDT F - gazy), c) min. 1 osobę 

posiadającą wykształcenie wyższe medyczne ze specjalnością medycyny pracy lub chorób 

wewnętrznych i co najmniej 5 letnie doświadczenie lekarskie w zakresie medycyny pracy lub 

chorób wewnętrznych (w tym zagadnienia związane z oddziaływaniem czynnika zimnego i 

ciepłego na organizm człowieka). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień, 

kwalifikacji zawodowych, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, 

kwalifikacje zawodowe wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 

lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 



których mowa w pkt III.1.3), musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie. W przypadku 

Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w 

postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich 

zasoby. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

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

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

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  
Tak  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu 

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 



– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

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

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający dopuszcza aby wykaz o którym mowa powyżej dotyczył usług wykonanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 2) wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

dokumentów potwierdzających kryteria selekcji: - wykazu usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

dopuszcza aby wykaz o którym mowa powyżej dotyczył usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 



odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

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)  
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza: a) aktualne 

na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie z pkt 

III.3) (Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325). Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu; 2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w pkt IV.1.6). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

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. 1) Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający ocenia, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt III.2). 3) 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. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub • zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 



techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 

1). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o wynikach oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 3. Dokumenty składane wraz z dokumentami o których mowa w pkt III.5): W 

celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) 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. 4. Wykonawca wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez 

jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć 

zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 

uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt III.5). 5. 

Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców  3  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 3 wykonawców, którzy spełnią warunki 

udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki 

udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3, Zamawiający zaprosi do dialogu 

wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, 

którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3,Zamawiający zaprosi do 

dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy otrzymają 

najwyższą liczbę punktów, obliczonych w sposób określony poniżej: Zamawiający przyzna 1 

punkt za: a) w części 1 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Platformy do wstrząsów 

- każdą wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaną 

należycie dodatkową (ponad wymagane w warunkach udziału w postępowaniu) usługę 

polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej platformy do wstrząsów lub innego 

złożonego systemu mechatronicznego lub usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu 

platformy do wstrząsów lub innego złożonego systemu mechatronicznego, która umożliwi mu 

realizację przedmiotowego zamówienia; b) w części 2 - wykonanie ekspertyzy i analizy 

technicznej Symulatora lotów kosmicznych - każdą wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonaną należycie dodatkową (ponad wymagane w 

warunkach udziału w postępowaniu) usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy 

technicznej symulatora lotów kosmicznych lub innego złożonego systemu mechatronicznego 

lub usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu symulatora lotów lub innego 

złożonego systemu mechatronicznego, która umożliwi mu realizację przedmiotowego 

zamówienia; c) w części 3 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Modelu ośrodka 

sprężystego - każdą wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert wykonaną należycie dodatkową (ponad wymagane w warunkach udziału w 

postępowaniu) usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej modelu 

ośrodka sprężystego lub usługę polegającą na zrealizowaniu projektu naukowo-badawczego z 

zakresu propagacji fal sejsmicznych; d) w części 4 - wykonanie ekspertyzy i analizy 

technicznej Stanowiska do prezentacji wyładowań atmosferycznych („Transformator Tesli”): 

- każdą wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaną 

należycie dodatkową (ponad wymagane w warunkach udziału w postępowaniu) usługę 

polegającą na wykonaniu ekspertyzy i analizy technicznej Stanowiska do prezentacji 

wyładowań atmosferycznych („Transformator Tesli”), lub, - każde 2 usługi, z których jedna 

polegała na wykonaniu pomiarów elektrotechnicznych, a druga na wykonaniu pomiarów 

stężenia gazów; e) w części 5 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o 

nazwie "Pokój z klimatem gorącym i pokój z klimatem zimnym" - każdą wykonaną w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaną należycie dodatkową (ponad 



wymagane w warunkach udziału w postępowaniu) usługę polegającą na wykonaniu 

ekspertyzy i analizy technicznej pokoju z klimatem gorącym i pokoju z klimatem zimnym lub 

usługę polegającą na zaprojektowaniu i budowie komór chłodniczych. W celu oceny w 

ramach kryteriów selekcji Zamawiający przyjmuje definicje określone w warunkach udziału 

w postępowaniu. Na potwierdzenie wykonania ww. usług Wykonawcy składają dokumenty 

określone w pkt III.5.2) ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający oceni doświadczenie własne 

Wykonawcy co oznacza, że ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie usługi wykonane 

przez Wykonawcę (bez możliwości polegania na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów) Zamawiający zsumuje wszystkie punkty otrzymane przez danego Wykonawcę w 

danej części. Na podstawie sumy otrzymanych punktów zostanie przygotowany ranking 

(Wykonawca z najwyższą ilością punktów otrzyma pierwsze miejsce w rankingu, pozostali 

Wykonawcy odpowiednio niższe pozycje rankingowe). W przypadku, gdy podczas oceny w 

ramach kryteriów selekcji, na ostatnim (trzecim) miejscu kwalifikującym Wykonawców do 

dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiający 

zakwalifikuje do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy znajdą się na tym 

miejscu.  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 



elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

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

nieograniczony)  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Minimalne wymagania  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

jakies beda  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określono w załączniku nr 1 do ogłoszenia o 

zamówieniu - dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325. Opis potrzeb i wymagań 

Zamawiającego: Planetarium Śląskie jest na etapie projektu rozbudowy. W ramach tego 

projektu ma powstać Śląski Park Nauki, w którym popularyzowane będą trzy dziedziny 

nauki: astronomia, sejsmologia i meteorologia. Elementami Parku Nauki będą m.in.: 1/ 

Platforma do wstrząsów. 2/ Symulator lotów kosmicznych. 3/ Model ośrodka sprężystego. 4/ 

Stanowisko do prezentacji wyładowań atmosferycznych (Transformator Tesli). 5/ Pokoje z 

klimatem zimnym i gorącym. Powyższe urządzenia przed opracowaniem projektu wykonania, 

ze względu na swoją niestandardowa specyfikę, wymagają opracowania ekspertyz i analiz 



technicznych. Zamawiający oczekuje, iż przedmiotowe ekspertyzy i analizy techniczne 

szeroko omówią kwestie techniczne zaprojektowania i wykonania wyżej wskazanych 

urządzeń a także kwestie dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa.  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

nie dotyczy  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Wstępny Harmonogram postępowania: 1. czerwiec 2017 r. – ogłoszenie o zamówieniu, 2. 

czerwiec/ lipiec 2017 r - termin określony w pkt IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu – składanie 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3. czerwiec/ lipiec 2017 r. – badanie i 

ocena wniosków - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena spełniania 

tych warunków, 4. lipiec 2017 r. – zaproszenie wykonawców do dialogu, 5. lipiec/ sierpień 

2017 – przeprowadzenie dialogu (Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy) i 

opracowanie SIWZ, 6. lipiec/ sierpień 2017 – zaproszenie do składania ofert, 7. sierpień 2017 

– otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, 8. sierpień/ wrzesień 2017 – udzielenie 

zamówienia.  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w umowie, w przypadku: a. wystąpienia ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów 

prawa; b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 2. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian, o 

których mowa w ust. 1: a. wynagrodzenie o którym mowa w umowie może zostać 

podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze 

zmianą oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów) wpływu zmiany na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę; b. kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie 

może być wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa, w szczególności: 1) w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a, określona w umowie wartość brutto może 

ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i usług obliczonego 

przy zastosowaniu zmienionej stawki, 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b i 

c, wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia 

obciążeń publicznoprawnych wynikających ze zmiany przepisów prawa, dotyczących 

wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-07-03, godzina: 12:30,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  



> Oferty/ wnioski winny być przygotowane w formie pisemnej w języku polskim  

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:  
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. 1529 Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1020 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 2. Wniosek i 

oświadczenie z pkt III.3) należy sporządzić dokładnie wg wzorów zamieszczonych przez 

Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325 3. Wniosek winien być podpisany 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki 

sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną 

pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska). 4. Jeżeli 

uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do wniosku winno być dołączone stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w 

formie elektronicznej i faksem. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika 

istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące pojedynczego 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się 

Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu). 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, stanowiące załączniki do wniosku winny 

być złożone w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający naruszenie zawartości, 

oznakowanej w następujący sposób: Nazwa (firma) Wykonawcy, adres, numer telefonu, faxu 

lub e-mail Wykonawcy; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-

037 Katowice, Kancelaria Ogólna p. 164. Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego wyposażenia 

w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie" – nr sprawy ZN-ZP.272.11.1.2017.AA. Wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7.30 do 15.30 (w dni robocze, od 



poniedziałku do piątku) do terminu określonego w pkt IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu. 8. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje 

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 11. W zakresie składanych przez 

Wykonawcę dokumentów zastosowanie mają ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwaną ustawą 

Pzp oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Platformy do wstrząsów 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych 

specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - wykonanie ekspertyzy i 

analizy technicznej Platformy do wstrząsów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71600000-4, 71318000-0, 71352140-3, 72200000-7, 

72242000-3, 72244000-7 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 77000,0 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 200 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Symulatora lotów 

kosmicznych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych 



specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - wykonanie ekspertyzy i 

analizy technicznej Symulatora lotów kosmicznych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71600000-4, 71318000-0, 71352140-3, 72200000-7, 

72242000-3, 72244000-7 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 48550,0 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 200 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa:  wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Modelu ośrodka sprężystego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych 

specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - wykonanie ekspertyzy i 

analizy technicznej Modelu ośrodka sprężystego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71600000-4, 71318000-0, 71352140-3, 72200000-7, 

72242000-3, 72244000-7 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 20325,0 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 200 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  



Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
4 Nazwa:  

wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Stanowiska do prezentacji 

wyładowań atmosferycznych ("Transformator Tesli”) 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych 

specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - wykonanie ekspertyzy i 

analizy technicznej Stanowiska do prezentacji wyładowań atmosferycznych ("Transformator 

Tesli”). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - 

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71600000-4, 71318000-0, 71352140-3, 72200000-7, 

72242000-3, 72244000-7 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 28455,0 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 200 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
5 Nazwa:  

wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o nazwie 

"Pokój z klimatem gorącym i pokój z klimatem zimnym" 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych 

specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - wykonanie ekspertyzy i 

analizy technicznej dla urządzenia o nazwie "Pokój z klimatem gorącym i pokój z klimatem 



zimnym". Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - 

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71600000-4, 71318000-0, 71352140-3, 72200000-7, 

72242000-3, 72244000-7 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 40650,0 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 200 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


