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ogłoszenie nr 625516-N-2019 z dniaŻ0l9-Il-2I r.

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa bonów towarowych dla MoPR w Bytomiu

oGŁosZENIE o ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszcza n i e o gło sz enia z Z amie szczanię o b o wi ązkowe

o głoszenie doĘczy : Zamówietia publicznego

Zamówienie doĘczy 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

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup spole cznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŻących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 2Ż ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ3)yo, osób zatrudnionych

ptzezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących
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JeŻelitak,naleŻy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadząąpostępowanle otaz

podaó adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

czlonkowskich U nii 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: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyf,rkacyjny

aB44928400000, ul. Strzelców Bytomskich 16 ,4I-902 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 032 3886740,032 3886700, , e-mail sekretariat@mopr.bytom.pl, dz@mopr.bytom.pl, faks

032 2818093.

Adres strony internętowej (URL): www.mopr.bytom.p1

Adręs 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: Inny (proszę określić):

Samorządowa jednostka organizacyjna m. Bytomia dziaŁająca w formie jednostki budzetowej

I.3) wsPoLNE UDZIELANIB ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego plzeprowadzanta

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawtającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawtających jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzępIowadzenie

postępowania odpowiadająpozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego zzamawiających indywidualnte, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

tzęcz pozostałych zamawiających) :

r.4) KOMUNTKACJA:

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

Nie
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pod adresem (URL)

Tak

www.mopr.bytom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.mopr.bytom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eży 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:

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

Adres:

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzęlców Bytomskich 16, 4I-902 Bytom

Dział Administracyjny (pokój 1 3 1 )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów
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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: Dostawa bonów towarowych dla

MOPR w Bytomiu

Numer referencyjny: FA.28 1 2.35.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówierria przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwoŚci składania ofert częściowych

Zamowienie podzielone jest na części:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba częŚci zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalrres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na własny koszt i ryzyko) do siedziby

Zamawtającego bonów towarowych w wersji papierowej dla klientów MOPR w Bytomiu,ktorzy

otrzymują pomoc w tej formie. Prognozowany zakres zamówienia *: wartość nominalna bonu:

5,00 zł (ilość sztuk: 20.000); wartośó nominalna bonu: T0,00 zł (ilośó sztuk: 10.000); wartośó

nominalna bonu: 20,00 zł (tlosÓ sztuk: 10.000), tj. razem:40.000 sztuk bonów o łącznej wartości

nominalnej bonów: 400.000,00 PLN. * Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przysługującego

wynagrodzenia, prawo zmiany ilości zamawianych bonów (przesunięcia ilościowe pomiędzy

nominałami, zamówienie bonów o łąsznej wartoŚci nominalnej mniejszej niż prognozowana) w

zaleŻnoścl od liczby osób uprawnionych do otrzymania bonów. Jednocześnte Zamawiający

gwarantuje dokonanie zamówien na poziomię 60 Yo wartości umowy. Wykonawcy nie

przysługują ztego tytułu Żadneroszczenia,w szczególności ztytłłupraw do zapłaty lllb

odszkodowania Pod pojęciem bonów towarowych, Zarrlawiający rozumie emitowane i oferowane

przez Wykonawcę papierowe znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary

lub usługi, zabezpieczone przed podrobieniempopIzez umieszczenie na nich stosownego

hologramu. Bony towarowe, jako środek pŁatniczy, będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu,

co najmniej takich towarów i usług jak artykuły spozywcze w pełnym asortymencie (z

wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz alkoholu) oraz artykuły przemysłowe. 2. Dostawa

bonów będzie realizowana sukcesywnie' stosownie do potrzeb, w ilości i nominałach według

zamówieniazłoŻonego ptzez pracownikaZamawtającego w terminie do 5 dni roboczych od daty

złoŻenta zamówienia. Zamawłiający przewiduje składanie zamówienia na dostawy, co najmniej 1

razw miesiącu. 3. Zamawiający wymaga, aby bony towarowe w okresie ich ważności, były

ręalizowane w piacówkach handlołvych ** w granicach administracyjnych gminy Bytom (tj.: co

najmniej w 20 placówkach) orazw placówkach handlowychzlokalizowanych na terenie

wojewodztwa śląskiego. ** ptzezplacówkę handlową Zarrtawiający rozumie miejsce, w którym

mo Żna zr ę alizow aÓ zakupy br anŻy sp o Zywc zo -przemy sł o wej, w ty m skl epy

wielkopowierzchniowe (Uwaga!: zvłyłączeniem miejsc oferujących, jako podstawowy towar

prasę) 4. Na kazdym egzemplarzu bonu winna być v,yraźnię widoczna data jego waŻności.

Wymagany minimalny termin ważności (mozliwośó rcalizacji) bonów _ nie krótszy ntŻ6

miesięcy od daty dostawy. 5.KaŻdy egzemplaru bonu winięn być opatrzony napisem' z którego

treści wynikać będzie, Że na jego podstawie nie mozna dokonać zakupu wyrobów tytoniowych

oraz alkoholu. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnió w okresie realizacji zamówienia: tr)

dostępność placówek handlowychrealizujących bony towarowe w granicach administracyjnych

gminy Bytom, tj., co najmniej w 20 placowkach w zakresie' o którym mowa w ust. 3; 2)
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dostępnoŚÓ placówek handlowychrealizrąących bony towarowe z|okalizowanych na terenie

województwa śląskiego w zakresie' o którym mowa w ust. 3. 7. Rozliczentę zobowiązan

wynikających z tytułu dostawy bonów odbywać się będzie zarzeczywistą ilość zamÓwionych

bonów, na podstawie faktur/rachunkóilnot obciązeniowo-księgowych wystawianychptzez

WykonawcękaŻdorazowo po zrealtzowaniu dostawy z terminem płatności wynagrodzenia

wynoszącym 30 dni. 8. Koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca'

9. Miejsce dostawy bonów towarowych: siedziba Zamawtającego: 41_902 Bytom, ul. Strzelców

Bytomskich i6. l0. ogólne zasady i sposób rcaltzacjt zamówienia określają Postanowienia

umowne stanowiące załącznik nr 4 do specyfikacji.

II'5) Główny kod CPV: 30199]50-2

Dodatkowe kody CPV:

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

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

IL7) 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 zakręsu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub złkończeniaz
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Jkres w miesiącacl Okres w dniact Datarozpoczęcia Datazakończenie

2020-r2-3r

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy' lecznie

wcześniej niz od dnia 02.01 .20Ż0 r. do dnia 3I.12.2020 r. UWAGA: Zamawtający przewiduje

składanie zamówienia, co najmniej I raz w miesiącu, z terminem dostawy do 5 dni roboczych od

daty zło Żenia zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m. 1) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU

uI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okreŚlenię warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: nie dotyczy

Zamawtający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcię lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności ptzy realtzacjt

zamówieniawtaz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

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

IIL2,2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okręślona w art. 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO PoTWIERDZENIA,ŻE NIB PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU ORAZ SPBŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PP.ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIB ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNoŚCI, o KToRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

I. Zamawiający,ptzed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najvłyżej oceniona' do złoŻeniaw wznaczonym' nie krótszymniż 5 dni, terminie aktualnych

na dzienzłoŻenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia Wykonawcy zudziału w postępowaniu: a) odpisu 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 wykluczenia

na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, otaz, (1eŻeli dotyczy) b) w przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienieprzez Wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument, o

którym mowa w lit. a) przedkJadakaŻdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum

(każdy ze wspólników spółki cywilnej). UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do

przedłoŻenia dokumentów, o których mowa w lit. a) orazlit. b), jezeli Zamawiający moze je

uzyskaó za pomocąbezpŁatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 t' o informatyzacjl działalności

podmiotów realizującychzadaniapubliczne lub jeżeli znajdują się one w posiadaniu

Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać: 1) adres, pod którym
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Zamawtający może uzyskaó dokumęnt/-y Za pomocąbezpŁatnych i ogólnodostępnych baz

danych lub 2) numel sprawy (postępowania), gdzie dokument jest przechowywany (zgodnie z

art.97 ust. 1 ustawy Pzp) wraz Z poinformowaniem Zamawiającego, iŻjest on aktualny.2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamtast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania

potwierdzaj ące, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem tęrminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, 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 olganem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właścirym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowanięm

terminów ich wystawienia określonych jw. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny

być złoŻonę wraz ztłumaczeniem na język polski' 5. Zgodnie z art.26 ust. 2f ustawy Prawo

zamowrcn publicznych, jezeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŻe nakaŻdym etapie postępowania

wezwaÓ Wykonawców do złoŻenia wszystkich lub niektórych oŚwiadczeń lub dokumentów

potwierdzających, Że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu' a

jeŻelt zachodząuzasadnione podstawy do uznania, Że złoŻotte uprzednio dokumenty lub

dowody nie są aktualne do złoŻenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. W zakresie

nieuregulowanym w specyfikacji, zastosowanie mająprzepisy ustawy Prawo zamowten

publicznych oruz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

m.il WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRIZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

nie dotyczy
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III.6) WYKAZ oŚwrłuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZF.Z

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIBNIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty (załączniknr 1 do specyfikacji); 2) informacja (stanowiąca integralną

częśó oferty) o ilości placówek handlowychrealizującvch bony towarowe, zgodnie zvłykazem

stanowiącym odpowiednio: a) w przypadku placówek w granicach administracyjnych gminy

Bytorn: załączniknr 2lBytom, b) w przypadku pozostałych placówek z terenu województwa

śląskiego (tj. zvłyłączeniem gminy Bytom): załączniknrZlPozostałę'3) oświadczenia' o

których mowa odpowiednio w cz. VI ust. 1 specyfikacji; oraz _ jeże|t dotyczy:4) dokument

potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznychw przypadku, gdy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ubiegają się

wspólnie _ oryginał lub kopia poświadczonaZa zgodność z orygtnaŁemptzez notariusza; 5)

pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżelt do reprezentowania Wykonawcy

wskazano inną osobę niŻupowaŻnioną zmoay prawa _ oryginał lub kopia poświadczona Za

zgodnośó z oryginałem przez notariusza; 6) informacja o tym' czy wrybor oferty prowadzi do

powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego, ze wskazaniem nazry (rodzaju) towaru

lub usługi, których dostawa lub świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania wTaZze

wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku, zgodnie z cz.XIII ust. 2 specyfikacji.

Wystarczaj ącebędzie poinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu ww. obowiązku w

ramach formularza oferty. Ponadto Wykonawc a zobowiązany j est bez wez:w ania

Zamawiającego przedłożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniaptzezZamawiającego na

stronie internetowej informacji' o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych - oświadczenie Wykonawcy o przyna|eżności albo braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego wrazzinformacją, o której mowa w art' 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych. UWAGA: a) w przypadku przynaleŻności do tej samej grupy kapitałowej

WykonawcamoŻe złoŻyĆ, wrazz oświadczeniem dokumeŃy bądź informacje potwierdzające,

że powiązaniazirutym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

b) w przypadku' gdy do przetarguprzystępują Wykonawcy działający wspólnie (np.

konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyzej przeMadakaŻdy z
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podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (kłŻdy ze wspólników spółki cywilnej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPrS

Iv. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

Iv.1"2) Zamawiający żąd'a wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzie|enie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaltczek'.

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

ofert katalo gów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złozenie ofert wpostaci katalogów elektronicznych lub doŁączenia do ofert

katalo gów elęktronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N"1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

ZloŻęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym zŁoŻęntem oferty

zasadntczej:

IV"l.6) Przewidywana liczba wykonawcóq którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

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

innoutacyine)
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Liczba wykonawców

Przewidywana minim a|na ltczba wykonawców

Maksymaln a ltczb a wykonawc ów

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie za:warta:

Czy przewiduje się ograniczenie|iczby uczestników umowy ramowej:

P r zewidziana mak symalna liczb a ucze stnikó w umo wy ramo wej :

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obej muj e ustanowi enie dynamic znę go sy stemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będązamieszczonę dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektrontcznych informacji potrzebnych do

sporządzenia oferl w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nte

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości' wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicmej orazjaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

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

jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwtązan 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 aukcj i elektronicznej :

rvz) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Lnaczęnię

cena 20,00

Dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe w granicach

administracyjnych gminy Bytom, w tym: 1) placówki handlowe o powierzchni

sptzedaŻy povlyżej 40a mŻ @odkryterium: 40 %) 2) placówki handlowe o

powierzchni sprzedaŻy do 400 m2 (podkrytenum:20 oń

50,00

Dostępnośc placówek handlowych realizujących bony towarowę zlokaltzowanych na

terenie województwa Śląskiego
20,00
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nieograniczony)

Tak

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:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przepr owadzenia ne gocj acj i

Ptzewidziany jest podział negocjacji La etapy w celu ograniczeniaIiczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inforrnacja o wysokości nagród dla wykonawcóq ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻell zamawtający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmono gram po stępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiującę minimalne wymagania' którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :
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Podztał negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intęrnetowej' na której będzie prowadzona|icytacja elęktroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ęlektronicznej, w tym

wymag ani a te chni c zne ur ządzei inform aty c zny ch:

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 złoŻy|i 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:

Wy mag ani a doty cząc e zab ezpie czenia nalężyte g o wyko nani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:
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I. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Żę zachodzi co najmniej jedna zponlŻszych

okoliczności. Strony przewidują mozliwość I) zmiany strony umowy' tj. w sytuacji wystąpienia

następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;2) zmlany Wykonawcy: a) w wyniku

połączenta, podziaŁu, przeksztaŁcenia' upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian

umowy' b) w wyniku przejęcia przezZamawiającego zobowiązańwzględem jego

podwykonawców; 3) dokonywaniazmianw wykazie placówek handlowych (odpowiednio:

załączniknr Ia oraz lb do umowy), pod warunkiem zachowanialtczby placówek na poziomie co

najmniej takim jak wskazano w ofercie; 4) dokonanta zmiany podwykonawcy i/lub części

wykonywanego przez niego zakresu podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy,

zręzygnowanie z podwykonawcy bądź wykonanie zamówieniaprzy pomocy podwykonawców,

pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadnej części

zamówieniaprzeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, (o ktorych mowa w s 3

ust. 1 umowy);5) zmiany wynagrodzenia brutto, w tym cen jednostkowych brutto, w przypadku

zmiany obowiązujących przepisów doĘczących podatku VAT; 6) zmlany postanowień umowy,

których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądż działail

organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych; 7) wprowadzenia do

umowy zmian doty czący ch r ealizacji dodatkowych do staw od doty chczas owe go Wykonawcy

nieobjętych niniejszą umową' o ile stały się niezbędne i zostały spełnione Łącznle następujące

warunki: a) zmianaWykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ękonomicznych lub

technicznych, w szczegolności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu' usług lub

instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy' b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dlaZamavłiającego, c) wartośó kuŻdej

kolejnej zmiany nie przekracza50 oń wartości umowy określonej pierwotnie w s 2 ust. 13

niniejszej umowy; 8) dokonanlazmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego

spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest

okolicznościami, których Zamawiający, działając znaleŻytą starannością, nie mógł przewtdzieć,,

b) wartośó zmiany nie przekracza 50 % warlości umowy określonej pierwotnie w $ 2 ust. 13

niniej szej umowy ; 9) wprowa dzenia zmian nie i stotnych, nieza|eŻni e od ich warto śc i, z

zastrzeŻeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 10) wprowadzenia zmian,

których łączna wartośó jest mniejszaniŻ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
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art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych i jest mniejsza od 10 oń wartoścl' umowy

określonej pierwotnie w $ 2 ust. 13 niniejszej umowy. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie

jw. wymaga uprzedniego złoŻenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia

zmlantzgody Stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają

- pod rygorem nieważnoŚci _ zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019 -II -29, godzina 1 0 : 00,

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

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

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą byc sporządzanę oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV"6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków Z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które mialy być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nię

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli Środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzalprzeznaczyć, na sfinansowanie caloŚci lub części zamówienia, nie

zostaĘ mluptzyznane Nie

IV"6.6) Informacje dodatkowe:

17 z.2A 21.11.2019,09:50



https: I lbzp.uzp.gov.pl/ ZP 400PodgladOpubl ikowanego. aspx? id:

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tozporządzenta Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnta 2016 roku w sprawie ochrony osob frzycznych w

związkuzprzetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz' UE L

1I9 z04.05.2016, str. 1), dalej RoDo,Zamawiający informuje' ze: . administratorem PaniiPana

danych osoborłych jest: Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Strzelców

Bytomskich 16,4I-902 Bytom; . dane kontaktowe inspektora ochrony PanilPana danych

osobowych: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 4I-90Ż

Bytom telr:321388-67-37, adres mail: IOD@mopr.bytom.pl; . Pani,{Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RoDo w celu Zwtązanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru

złoŻonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu rwiązanym z realizacją

zamówięnia); . odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty' którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z

dnia29 styczniaL)}4 r. - Prawo zamówrcnpublicznych (tj.: Dz. U. z20I9 r' poz. 1843), dalej

,,ustawy Pzp";. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) do

czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,|ecz

nie krócej niŻprzez okres 4lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, a jeŻeli czas trwania umowy przel<racza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały

czas trwania umowy; . obowiązek podania ptzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanychzudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prp; . w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyĄe nie będą podejmowane w sposób zautomaĘzowany, stosownie do art" 22

RoDo; . posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RoDo plawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących' - na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych *, - il? podstawie art. 18 RoDo prawo Żądanta od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadkóq o których mowa w art. 18 ust. 2

RoDo **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy

uznaPanilPafl, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RoDo; x skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmlaną wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nię moze natuszać integralności protokołu oraz jego załączników
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** prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

osoby ftzycznej lub prawnej,Iub zuwagi nawaŻne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego . nie przysługuje Pani,{Panu: - w zawiązku z art. 17 ust'

3 lit' b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych' - prawo do przenoszenia danych

osobowych' o których mowa w art. 20 RoDo, - na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu'

wobec przetwarzania danych osobowych, BdyŻ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo. Ponadto Zamawiający informuje, tŻ: I' W sprawach

nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z ónia29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. : Dz. U . z 201,9 r. poz. 1 843). 2. Zgodnte z art. 8

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcamożę zasttzęc w ofercie tajność

informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku

Wykonawca winięn wykazać, iŻ zasttzeżonę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

zgodnie z aft. 11 ust. 4 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczariu

nieuczciwej konkurencji. W tym celu Wykonawca winien w szczegóIności: 1) wskazaó

zastrzęŻonę dokumenty lub ich części:.2) wyjaśnić podstawy vłyłączeniajawności w stosunku do

każdego znich;3) wyjaŚnić, czy informacje w nichzawarte nie były poznawalne dla osób

trzecich; 4) wskazac potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części zatajemnicę

przedsiębiorstwa; 5) vłykazać, że zastrzeżone informacje mają dla Wykonawcy Znaczenlę z uwagi

na mechanizmy konkurencji, a ich ujawnięnie naraŻałoby interesy Wykonawcy na szkodę.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.3'

Wszelkie koszty zwtązane zprzygotowaniem i zŁoŻęntęm oferty ponosi Wykonawca. 4.

Zamawiający nie przewiduje zebtania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5' Zama-wiający nie przewiduje

rozliczen w walucie obcej. 6. Zamatviający nie dopuszcza mozliwośct złoŻenia oferty

wariantowej i częŚciowej .7. Zamawiający nie przewiduje mozliwości udzięlantazallczek na

poczet wykonania zamówienia.8' Zamauliający nie zamięrzazawtzeć umowy ramowej oraz

ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawtający nie wymaga wniesienia wadium,

odstępuje odządania wniesienia zabezpieczeniana|eŻytego wykonania umowy oraznię

przewiduje przęprowadzęnia aukcji ęlektronicznej. 10' Wszystkie ustalenia dotyczące dat

(godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnię z czasem

lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. II'Przy reaLizacji zamówienia strony

zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w języku polskim, koszt
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ewentualnychtłumaczeń jest elementem realizacjt zamówienia. 12. Zamawiający nie przewiduje

udzielania zamówien, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówien

publicznych.

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DoTYCZACE oFERT CZBŚCIoWYCH
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