Ogłoszenie nr 505008-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Instalacja systemu okablowania strukturalnego w budynku Collegium Altum na piętrach od 5 do 17
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: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości 10 , 61875 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, , e-mail zp@ue.poznan.pl, , faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (URL): https://ue.poznan.pl/
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: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/
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:
pisemnie
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, w Kancelarii, budynek B, pok. 016.
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: Instalacja systemu okablowania strukturalnego w budynku Collegium Altum na
piętrach od 5 do 17
Numer referencyjny: (ZP/001/20)
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:
Nie
Oferty 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:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

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: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia jest instalacja systemu okablowania strukturalnego w
budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swoim zakresem zamówienie obejmuje: - dostarczenie materiałów i
osprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia; - instalację tras kablowych, okablowania poziomego i osprzętu sieci teleinformatycznej i
dedykowanej sieci zasilającej na poszczególnych piętrach; - instalację okablowania pionowego sieci teleinformatycznej; - instalację nowych
węzłów okablowania we wskazanych miejscach i rozszycie poszczególnych przewodów sieci na odpowiednich panelach krosowniczych wykonanie pomiarów tras transmisyjnych oraz pomiarów sieci zasilającej; - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres
prac oraz wymagań zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna Zasady świadczenia Opieki Powdrożeniowej, Gwarancji
Jakości oraz usługi Utrzymania Systemu zawarto w Umowie. 5.2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie
wcześniej niż 18 miesięcy przed datą dostarczenia. 5.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania i przekazania Zamawiającemu co
najmniej 25-letniej gwarancji systemowej producenta na cały wykonany system transmisyjny. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia
wszelkich wymogów nakładanych przez producenta systemu na instalatorów wykonujących prace. Jeżeli producent systemu wymaga
wykonywania instalacji przez certyfikowanych instalatorów, przed podpisaniem umowy Wykonawca zostaje zobowiązany do przedłożenia
odpowiednich certyfikatów poświadczających ukończenie odpowiedniego kursu certyfikacyjnego, wydanych terminowo przez producenta
(a nie w imieniu producenta). 5.4. Kolejność i rodzaj przeprowadzania prac na poszczególnych piętrach budynku należy uzgodnić z
Zamawiającym w oparciu o harmonogram (etapowanie) zamieszczony w załączniku nr 5 do SIWZ – Formularz kalkulacji ceny. 5.5. Opis
przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 11 do SIWZ, oraz w załączniku nr 12 (trasy teletechniki),w załączniku nr 13 do
SIWZ (rzuty pięter) i w załączniku nr 14 (zestawienie gniazd abonenckich). 5.6. Prace instalacyjne będą wykonywane w budynku
dydaktyczno-administracyjnym, funkcjonującym. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd utrudnienia i zobowiązany jest prowadzić
roboty w sposób ograniczający czynniki zakłócające funkcjonowanie obiektu. W budynku tym prowadzone będą równolegle inne prace
budowlane. Wykonawca musi w sposób ciągły koordynować prace z pozostałymi wykonawcami oraz użytkownikami i współpracować z
nimi oraz być w stałym kontakcie z wskazanymi przedstawicielami Uczelni 5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu
Wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania i wartości zamówienia. 5.8. Fakt, że prace będą wykonywane
w użytkowanym obiekcie, powoduje obowiązek: a) wykonywania przez Wykonawcę prac uciążliwych (np. powodujących istotny hałas,
zapylenie) w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, również popołudniami, wieczorami, w nocy, w dni wolne od pracy, b) przedłożenia
Zamawiającemu uzgodnionego z nim harmonogramu realizacji zamówienia, c) przedkładania Zamawiającemu z odpowiednim
wyprzedzeniem planów robót na najbliższy tydzień. d) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji materiałów, które zostaną zastosowane

do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami i specyfikacjami technicznymi.
Potwierdzeniem akceptacji przez zamawiającego danego materiału będzie podpisanie przez niego wniosku materiałowego, e) przerywania
na żądanie Zamawiającego prac powodujących uciążliwość niemożliwą wcześniej do przewidzenia (np. wynikającą z przenoszenia hałasu,
drgań itp. po konstrukcji budynku, nałożenia się prac różnego rodzaju), f) zapewnienia działania w niezbędnym zakresie istniejących
systemów i instalacji, w tym przede wszystkim systemów i instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych. Wszelkie wyłączenia muszą
być uzgadniane z Zamawiającym. Wykonawca musi wykonać niezbędne, tymczasowe przełączenia dla zapewnienia funkcjonalności
pozostałych części systemów i instalacji. Przełączenia te mogą wynikać z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania prac. Trasy
kablowe, lokalne punkty dystrybucyjne, centrale, czujki, itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim lub pośrednim
zniszczeniem (kurz, gruz, zanieczyszczenia). 5.9. W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pożarowej (DSO, SSP, itp.). Wykonawca musi
prowadzić swoje prace w taki sposób, aby nie doprowadzić do jego bezpodstawnego uruchomienia. W przypadku wywołania alarmu
pożarowego wykonawca zostanie obciążony karami i kosztami ewentualnej ewakuacji budynku i przyjazdu PSP zgodnie z zapisami
umownymi. 5.10. Inne, niezbędne usługi konieczne do wykonania zamówienia: a) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i
demontaży, b) budowa tymczasowych przegród i osłon zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pyłu budowlanego i innych
zanieczyszczeń w trakcie wykonywania robót, c) utrzymanie czystości w całym obiekcie a w szczególności na drogach komunikacyjnych w
trakcie wykonywania robót, 5.11. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia
jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją 5.12. Po zakończeniu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych systemu
Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą. Wymagna jest postać elektroniczna (edytowalne pliki dwg, doc, xls)
zawierająca: a) plany poszczególnych pięter z naniesionymi elementami instalacji (trasy okablowania, przyłącza logiczne i elektryczne, węzły
sieci i rozdzielnie elektryczne dla dedykowanej instalacji zasilającej) b) schematy połączeń międzywęzłowych, schematy rozszycia
poszczególnych przewodów na panelach krosowych itp.; 5.13 Zamawiający umożliwi zainteresowanym wzięcie udziału w wizji lokalnej
miejsca wykonywania prac instalacyjnych. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach 24 stycznia 2020 r., o godz. 10:00. Zamawiający
informuje, że uczestnictwo w ww. wizji nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy PZP, tj. że oferty mogą zostać złożone bez
uczestnictwa przez wykonawcę w wizji lokalnej. Wykonawcy przybywający na wizję powinni zgłosić się w recepcji znajdującej się w holu
głównym na parterze budynku Collegium Altum ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie
będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą. 5.14 Klauzula
społeczna – dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 7.2.3.3 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia. 2.
Sposób dokumentowania zatrudniana osób o których mowa w pkt. 5.12.1 SIWZ oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę ww wymagań dotyczących zatrudnienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załączniki nr 10 do
SIWZ. 5.15 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al.
Niepodległości 10, 61-875 Poznań,  inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest dr hab.
inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, Budynek Collegium ALTUM, Pokój 1715, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań
rodo@ue.poznan.pl, jacek.luczak@ue.poznan.pl, tel. +48 602 394 161,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa obsługa portierni w
obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku” realizowanym w trybie
przetargu nieograniczonego,  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) dalej „ustawa Pzp”,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  posiada Pani/Pan: − na podstawie
art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ *
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
II.5) Główny kod CPV: 45314300-4
Dodatkowe kody CPV:

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

Wartość bez VAT:
Waluta:
(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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę: co najmniej 500 000,00 zł. Kwota udziałów własnych, franszyz i innych
ograniczeń odpowiedzialności nie może przekraczać 50 000,00 zł. 2.Wykazanie się przez Wykonawcę przychodami z działalności średnio
rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości minimum 1 000.000 zł brutto, a jeśli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie się wykonaniem, co najmniej jednego zamówienia dotyczącego instalacji
certyfikowanego przez producenta systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 150 przyłączy, za kwotę co najmniej
200.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie. 2.Wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j: - co najmniej jeden kierownik
projektu posiadający doświadczenie związane z prowadzeniem co najmniej jednego projektu, dotyczącego instalacji systemu okablowania
strukturalnego o wartość co najmniej 200.000 złotych brutto 3.Wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j:
- co najmniej dwóch instalatorów układających okablowanie strukturalne zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
Nie
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:
1.Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.2.1 SIWZ. 2.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wysokości
przychodu za ostatnie 3 lata obrotowe zgodne z wymaganiami 7.2.2.2 SIWZ – załącznik nr 6 do SIWZ. 3.Wykaz wykonanych usług, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których 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. Dokument ten ma potwierdzać
spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ. – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4.Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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
1.Karty katalogowe opisujące parametry oferowanych elementów torów transmisyjnych oraz certyfikaty niezależnego laboratorium
potwierdzające zgodność z normami ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05), EN50173-2 (2007) oraz z IEEE
802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr
9 do SIWZ. 2.Dowód wniesienia wadium 3.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w
rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy (informacja z otwarcia ofert). 4.Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny – załącznik nr 5
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w wysokości: 40 000,00 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w Santander Bank Polska S.A, 4 Oddział Poznań 08 1090 1476 0000 0001 4228 6053.
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
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
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

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) Nie
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
Gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 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 zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy 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:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę
do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
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:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach
mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, 2) wystąpienia klęski żywiołowej, 3) odkrycia w trakcie prac obiektów albo kolizji wymagających wcześniejszej rozbiórki
lub usunięcia, albo przeprojektowania tras, 4) zmiany terminu początkowego rozpoczęcia świadczenia (np. w przypadku przedłużenia
procedur przetargowych) z zachowaniem jej terminu końcowego, 5) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)
nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone prace, b) wstrzymania prac przez Zamawiającego z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
niezawinionych przez Wykonawcę, 6) okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku
okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia lub
mających wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 7)
opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z
przepisów prawa, 8) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o
więcej niż 5%. 9) konieczności wykonania prac nie ujętych w SIWZ, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na dzień
podpisania niniejszej Umowy, 10) konieczności wykonania czynności związanych z uzyskaniem gwarancji (certyfikatu) producenta o czym
mowa w par. 6 ust. 6, 11) konieczności wykonania prac zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a) prace zamienne polegają na tym, że
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w Umowie, b) prace zamienne
nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) konieczność wykonania prace zamiennych zachodzi między innymi w
sytuacji, gdy: • materiały lub osprzęt przewidziane do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z
powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, • w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia
nastąpiła zmiana przepisów prawa, • w czasie realizacji prac zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska
Norma), • w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania prac. Termin realizacji
przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób
należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w ust. 1 będą
wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania Zamawiającemu zgodnie z jego
wymaganiami. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian w umowie na skutek zmian osobowych: a) zmiany osób,
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o
których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy
którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem

technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej Umowie. c) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramów prac w
przypadkach wskazanych w §2 i §6 Umowy. 2) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT
spowodowanego zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w terminach
określonych w § 6 ust. 1 Umowy, b) zrealizowanie przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn finansowych,
technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, decyzji organów państwa lub samorządu,
podwyższenia składek na ubezpieczenie społeczne, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia albo minimalnego wynagrodzenia
godzinowego; c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania prac, liczby lub asortymentu dostarczonych materiałów lub osprzętu. W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z § 6 ust. 11, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione należycie świadczenia oraz udokumentowane, uzasadnione i celowe koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest także dopuszczalna w przypadkach
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy: 1) Strona
występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje
się, jako przyczynę wprowadzenia zmian. 2) Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) Złożony wniosek
przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki
realizacji Umowy. 4) Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca nie
będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność
dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
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: 2020-01-30, godzina: 08:00,
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
>
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, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

