Ogłoszenie nr 554766-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy: Wykonanie oznaczeń
zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach
monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku
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: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
krajowy numer identyfikacyjny 00033213300000, ul. ul. Rakowiecka 4 , 00-975 Warszawa,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4592313, e-mail ewa.kucinska@pgi.gov.pl, faks
22 4592023.
Adres strony internetowej (URL): www.pgi.gov.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):
Instytut badawczy
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
https://www.pgi.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://www.pgi.gov.pl/
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:
Przekazania oferty do Zamawiającego osobiście za pośrednictwem operatora pocztowego lub
posłańca

Adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka
4, 00-975 Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1) czynna w godzinach 8.15 –
16.15
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: Wykonanie oznaczeń zawartości
pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu
diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku
Numer referencyjny: NZP-240-35/2019
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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznaczeń
zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach
monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: załączniku nr 1 do SIWZ –
„Opis przedmiotu zamówienia”, załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
II.5) Główny kod CPV: 73111000-3
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: 2019-10-09
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
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 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
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:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
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:
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
W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca
musi przedstawić akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania
deklarowanych pestycydów w próbkach wody lub inną równoważną akredytację w ramach
porozumienia ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji,
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres

umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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
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) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Aukcja elektroniczna zostanie prowadzona na stronie internetowej
https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Elementami licytowanymi w trakcie aukcji elektronicznej będą: cena za wykonanie
oznaczenia (badania) 1 próbki. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej, dla każdego
Wykonawcy, jest cena brutto za wykonanie oznaczenia (badania) 1 próbki, określonej w
formularzu cenowym (załącznik nr 1 do formularza Oferta, kolumna nr 5).
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Przez czas trwania aukcji
elektronicznej, do jej zamknięcia, Wykonawcom biorącym udział w aukcji zostaną
udostępnione informacje dot. pozycji złożonej przez nich oferty i otrzymanej punktacji oraz o
punktacji najkorzystniejszej oferty.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zamawiający zaprosi drogą
elektroniczną za pomocą platformy aukcje.uzp.gov.pl (na adresy e-mail Wykonawców
wskazane w formularzu Oferta) do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Termin rozpoczęcia oraz zamknięcia aukcji
elektronicznej zostanie przekazanym Wykonawcom przez Zamawiającego w zaproszeniu do
udziału w aukcji. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej zostaną
zarejestrowani na platformie aukcyjnej przez Zamawiającego. Login i hasło są generowane
automatycznie przez system portalu aukcyjnego, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem
do aukcji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu Wykonawcy na
konto założone przez Zamawiającego, system wymusza zmianę hasła na nowe. Przed
przystąpieniem do aukcji elektronicznej konieczne jest przeprowadzenie przez Wykonawcę
procesu rejestracji przy pomocy otrzymanego loginu i hasła oraz potwierdzenie poprawności
danych wprowadzonych przez Zamawiającego, w szczególności informacje dot. osoby
uprawnionej do składania postąpień i przesłanie potwierdzenia poprawności wprowadzonych
danych za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”. W przypadku
zagubienia loginu nie ma możliwości korzystania z założonego konta i uczestniczenia w

aukcji. 6.18. Wykonawca po zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania
dowolnej liczby postąpień od momentu otwarcia aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez
system będzie: aby była korzystniejsza od poprzedniej oferty Wykonawcy (kolejne oferty
muszą być obniżane co najmniej o wartość postąpienia), złożenie jej w trakcie trwania aukcji.
Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i
klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 17.5. SIWZ. Czas wyświetlany na
platformie aukcji elektronicznej „aktualny czas” jest decydujący dla oceny momentu
dokonywania poszczególnych czynności w toku aukcji elektronicznej, w tym również dla
oceny, czy dana oferta została złożona przed zamknięciem aukcji.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Ceną
wyjściową w aukcji elektronicznej, dla każdego Wykonawcy, jest cena brutto za wykonanie
oznaczenia (badania) 1 próbki, określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do
formularza Oferta, kolumna nr 5). W toku aukcji elektronicznej Wykonawca składa kolejne
korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i kwalifikacji. Minimalna
wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi: 10,00 zł
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer
klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet.
Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: • Mozilla
Firefox w wersji 3.0 lub wyższej. • Opera w wersji 10.0 lub wyższej • Google Chrome w
wersji 5.0 lub wyższej Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze
standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w
Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się
korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji. Zamawiający informuje, że
nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie
może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek
internetowych innych niż wyżej wskazane. Z uwagi na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy
są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable
Document Format), Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować
oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie
takie Wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej
http://get.adobe.com/reader/. Wykonawcy chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej
muszą dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi
podpisu elektronicznego. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać
oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez
wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie
pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader. Oferty
powinny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte
przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno
podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji
Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego
składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji
elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania
obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu
(centrum certyfikacji). UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają
wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja
wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem
elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę
podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji). Rozwiązanie zastosowane w programie

aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany
zostaje dokument PDF opisujący ofertę Wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać
na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania
dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do
systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w
przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte. UWAGA: Pliku po
pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za pomocą żadnego
innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności poprzez zmianę
wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie
weryfikacji zaimplementowanego w Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych
elektronicznie dokumentów i dokument nie zostanie przyjęty przez Platformę. Wykonawcy,
którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujący, powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zamawiający
następnie przekaże taki wzór podpisu do administratora systemu aukcje.uzp.gov najpóźniej na
dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Dochowanie powyższego zapewni prawidłową obsługę
podpisu w toku aukcji elektronicznej.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej zostaną zarejestrowani na
platformie aukcyjnej przez Zamawiającego. Login i hasło są generowane automatycznie przez
system portalu aukcyjnego, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu Wykonawcy na konto założone
przez Zamawiającego, system wymusza zmianę hasła na nowe. Przed przystąpieniem do
aukcji elektronicznej konieczne jest przeprowadzenie przez Wykonawcę procesu rejestracji
przy pomocy otrzymanego loginu i hasła oraz potwierdzenie poprawności danych
wprowadzonych przez Zamawiającego, w szczególności informacje dot. osoby uprawnionej
do składania postąpień i przesłanie potwierdzenia poprawności wprowadzonych danych za
pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”. W przypadku zagubienia loginu
nie ma możliwości korzystania z założonego konta i uczestniczenia w aukcji. Wykonawca po
zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania dowolnej liczby postąpień od
momentu otwarcia aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez system będzie: aby była
korzystniejsza od poprzedniej oferty Wykonawcy (kolejne oferty muszą być obniżane co
najmniej o wartość postąpienia), złożenie jej w trakcie trwania aukcji. Postąpienia składane w
toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze
wzorem określonym w pkt 17.5. SIWZ.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Jeżeli w okresie 5 min. przed planowanym terminem zamknięcia aukcji nie zostanie złożona
jakakolwiek nowa oferta to aukcja zakończy się w planowanym terminie. Jeżeli natomiast w
okresie 5 minut przed planowanym terminem zamknięcia aukcji zostanie złożona nowa oferta
dowolnego Wykonawcy to aukcja będzie trwała dalej i zakończy się dopiero, gdy w
ustalonym czasie 5 minut nie pojawi się żadna nowa oferta któregokolwiek Wykonawcy. W
przypadku, gdyby dwie oferty lub większa liczba ofert otrzymały jednakową i jednocześnie
najwyższą wartość punktową, Wykonawcy będą mieli możliwość złożenia po jednym
dodatkowym postąpieniu. Sytuacja, o której mowa wyżej nie będzie powodowała
przedłużenia aukcji. Aukcja zostanie ostatecznie zamknięta wraz z upływem okresu

wyznaczonego na złożenie dodatkowych postąpień. W sytuacji, gdy nowe, dodatkowe
postąpienia ponownie uzyskają jednakową, a przy tym najwyższą liczbę punktów, zostanie
uruchomiony kolejny identyczny okres dogrywki.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
15,00
Oferowana liczba pestycydów wybranych z listy 411 substancji dla każdej z próbek
85,00
(minimum 36 substancji)
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:
1. Zmiany w zakresie istotnych treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy: a) spowodowane uzasadnionymi
przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy
należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie
przedmiotu zamówienia i w umowie a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiającego, b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu
umowy nowych rozwiązań technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla
Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych, – w
zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w
przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) realizacja części przedmiotu
umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze względu osiągnięcie celu umowy, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) realizacja części przedmiotu
umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, lub realizacja części przedmiotu Umowy nie jest możliwa,
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, - przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów
płatności w przypadku: a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji
umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, b) wstrzymania przez Zamawiającego
realizacji przedmiotu umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy, c) wyrażenia zgody
przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, d) jeżeli

Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego; e)
wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej – w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian; 4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary
umownej w przypadku, gdy zobowiązanie Wykonawcy zostało wykonane, a Zamawiający nie
poniósł szkody; 5) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń
obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie
części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć
i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z
należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 2. Poza zmianami
opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach
przepisu art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą
spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto. 4. Z zastrzeżeniem
postanowień niniejszej umowy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej,
każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu 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: 2019-06-07, godzina: 10:00,
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 być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana 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:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane.
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