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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji , ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia Agencji

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z dostawą i montażem systemu alarmowego i monitorującego -

sprawa 01/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1)

zamówienie podstawowe: a) świadczenie usług kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia ze stałym

monitoringiem w siedzibach i na terenie posesji użytkowanych przez Zamawiającego przy ul. Ignacego Krasickiego

26, ul. Antoniego Malczewskiego 22 zwanych dalej Usługą, b) dostawa i montaż systemu alarmowego w oparciu o

istniejące elementy podtynkowe w budynku użytkowanym przez Zamawiającego przy ul. Antoniego

Malczewskiego 22 zwanego dalej Systemem alarmowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę

projektu wykonawczego, c) dostawa i montaż systemu kamer monitorujących w budynku użytkowanym przez

Zamawiającego przy ul. Antoniego Malczewskiego 22, zwanego dalej Systemem monitoringu, na podstawie

opracowanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego; d) świadczenie Usług w budynku i na terenie posesji

dodatkowej lokalizacji zwanej dalej Dodatkową lokalizacją użytkowanej przez Zamawiającego. - szczegółowe

zostawienie warunków wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3.1 do SIWZ oraz załączniku 6 do SIWZ; 2)

zamówienie objęte prawem opcji zwane dalej Prawem opcji: a) dostawa i montaż systemu alarmowego w oparciu

o istniejące elementy podtynkowe w budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w

Dodatkowej lokalizacji zwanego dalej Systemem alarmowym - prawo opcji, na podstawie opracowanego przez

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54...

1 z 8 2015-03-12 13:07



Wykonawcę projektu wykonawczego, b) dostawa i montaż systemu kamer monitorujących w siedzibie AOTMiT w

Dodatkowej lokalizacji, zwanego dalej Systemem monitoringu - prawo opcji na podstawie opracowanego przez

Wykonawcę projektu wykonawczego, - szczegółowe zostawienie warunków wykonania zamówienia objętego

Prawem opcji stanowi załącznik nr 3.2 do SIWZ oraz załączniku 6 do SIWZ. 2. Budynek przy ul. Antoniego

Malczewskiego 22 znajduje się w odległości nie większej niż 150 m od budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 26.

3. Dodatkowa lokalizacja usytuowana będzie w odległości nie większej niż 300 m od budynku przy ul. Ignacego

Krasickiego 26. 4. Zamawiający informuje, iż dysponuje monitoringiem składającym się z 6 kamer zainstalowanych

na zewnątrz budynku oraz 6 kamer wewnątrz budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 26 oraz, że jest właścicielem

rejestratora cyfrowego wraz z monitorem odbierającym sygnał ze wszystkich zainstalowanych kamer. 5. Przed

złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza zapoznanie się z miejscem świadczenia Usługi, oraz montażu systemów

alarmowych oraz systemów monitoringu, w ramach wszystkich lokalizacji wymienionych w SIWZ. Osobą

upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pani Barbara Węgrzyn nr tel. (22) 566 72 01. Wykonawca

zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w celu

dokonania wizji lokalnej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Warunki dotyczące zamówienia objętego Prawem opcji: 1) Realizacja

zadań określonych w pkt 1 ppkt 2 lit a i b (zamówienie objęte Prawem opcji) nastąpi w ramach Prawa opcji i

zostanie wykonane przez Wykonawcę tylko na wniosek Zamawiającego przekazany Wykonawcy na piśmie w

formie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. Realizacja Prawa opcji przez Zamawiającego nie

wymaga zgody Wykonawcy. Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia ze strony Zamawiającego o uruchomieniu

Prawa opcji zobowiązany jest do wykonania wszystkich zadań przewidzianych dla zamówienia objętego Prawem

opcji. 2) Prawo opcji zostanie przez Zamawiającego wykorzystane pod warunkiem podpisania umowy najmu

budynku dla Dodatkowej lokalizacji z jego właścicielem oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody właściciela

tegoż budynku na prowadzenie prac montażowych obejmujących zadania w ramach Prawa opcji opisanych w

SIWZ. 3) W przypadku gdyby Zamawiający nie zawarł umowy najmu z właścicielem budynku dla Dodatkowej

lokalizacji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji. 4)

Zamawiający nie przewiduje renegocjacji ceny dla zamówienia objętego Prawem opcji, powodujących wzrost tej

ceny. Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty ewentualnego ryzyka związanego ze

wzrostem kosztów dostawy i montażu System alarmowego i monitoringu objętego Prawem opcji, w okresie od

zawarcia umowy do dnia uruchomienia przez Zamawiającego Prawa opcji. Cena w zakresie zamówienia objętego

Prawem opcji podana przez Wykonawcę w ofercie pozostanie stała. 5) W przypadku zaistnienia okoliczności

umożliwiających Zamawiającemu skorzystanie z Prawa opcji Zamawiający zobowiązuje się do złożenia

oświadczenia woli, o którym jest mowa w ppkt 1 najpóźniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem

korzystania przez Zamawiającego z budynku w Dodatkowej lokalizacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których jest mowa w art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone tylko w zakresie objętym usługą kompleksowej ochrony fizycznej
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osób i mienia ze stałym monitoringiem w siedzibach i na terenie posesji użytkowanych przez Zamawiającego (z

wyłączeniem elementów zamówienia związanych z dostawą systemów alarmowych i systemów monitoringu), w

razie konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia ww. usługi, w związku z wygaśnięciem umowy w zakresie

zamówienia podstawowego na te usługi. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50%

wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2,

35.12.17.00-5, 35.12.53.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dototyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz kiedy

wykaże, że posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji

lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

świadczenia usług ochrony osób i mienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów

i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych

dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem

formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań

Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów

musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda
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Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie

spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy

informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

Wykonawca spełnił ww. warunki.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda

Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie

spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy

informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

Wykonawca spełnił ww. warunki.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda

Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie

spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy

informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

Wykonawca spełnił ww. warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda

Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie

spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy

informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

Wykonawca spełnił ww. warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis 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.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 85

2 - Termin dostawy i montażu Systemu monitoringu i Systemu alarmowego - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany ceny brutto 1 roboczogodziny, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług

(VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmiana wartości brutto w przypadku wprowadzenia

innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 3) zmiany ceny

netto i brutto 1 roboczogodziny, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie

obowiązującego, 4) zmniejszenie ceny netto i brutto 1 roboczogodziny, 5) zmniejszenia lub zwiększenie zakresu

świadczonej Usługi i zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach całkowitej wartości brutto Umowy, 6)

wyłączenie z Usługi obowiązku dozoru budynku w Dodatkowej lokalizacji poprzez System monitoringu - prawo

opcji i System alarmowy - prawo opcji, w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, z

proporcjonalnym zmniejszeniem stawki za roboczogodzinę, o której jest mowa w § 5 ust. 3. 7) wymiany

pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na innych zaproponowanych przez Wykonawcę i

zaakceptowanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem warunków przedmiotowych określonych w SIWZ lub

Umowie, 8) zmniejszenia ilości dyżurów w okresie obowiązywania Umowy, 9) skrócenia długości dyżurów

pełnionych przez pracowników Wykonawcy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wartości brutto Umowy, 10)

skrócenie terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, 11) zmiany lokalizacji

sprawowania dyżuru w obrębie siedziby Zamawiającego, 12) skierowania do świadczenia Usługi dodatkowej

osoby na terenie budynku przy ul. Antoniego Malczewskiego 22 lub Dodatkowej lokalizacji na okres prowadzenia

prac związanych z dostawą i montażem Systemów; rozliczenia z tytułu zwiększenia liczby pracowników

prowadzone będą w ramach wartości brutto Umowy o której jest mowa w § 5 ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 13)

zwiększenie stanu liczebnego pracowników w trakcie dyżurów, w ramach świadczenia Usługi na ternie budynku

przy ul. Ignacego Krasickiego 26, ul. Antoniego Malczewskiego 22 lub Dodatkowej lokalizacji; rozliczenia z tytułu

zwiększenia liczby pracowników prowadzone będą w ramach wartości brutto Umowy o której jest mowa w § 5

ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 14) skierowania do świadczenia Usługi dodatkowej osoby do świadczenia Usługi na

terenie budynku stanowiącego nową dodatkową lokalizację siedziby Zamawiającego. Rozliczenia z tytułu

zwiększenia liczby pracowników prowadzone będą w ramach wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5

ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 15) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia

kosztów realizacji Usługi z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru oraz zasady

proporcjonalności wynagrodzenia, 16) wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty,

o której jest mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 17) zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia

zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji

zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b
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ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te

same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący

od realizacji zamówienia, 18) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający

przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do

podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy. 19) zmiana terminu

rozpoczęcia realizacji Umowy w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć wcześniej (w

szczególności w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej), z proporcjonalnym zmniejszeniem

wynagrodzenia za miesiąc w którym rozpoczęto świadczenie Usług będących przedmiotem realizacji Umowy. 20)

zmiana parametrów technicznych urządzeń składających się na Systemy, pod warunkiem, że proponowane

rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od pierwotnie uwzględnionych w ofercie, bez

zmiany wartości brutto Umowy. Zmiana, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wprowadzona

tylko w wypadku zaistnienia okoliczności na które Wykonawca nie miał wpływu (np. wycofanie z produkcji danego

modelu itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.aotm.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (parter-pokój 006).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015

godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611

Warszawa (sekretariat - parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Termin realizacji zamówienia dla Usługi: do 28 grudnia 2015 roku do godziny 12.00. liczony od daty

rozpoczęcia świadczenia Usługi. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi o godzinie 12.00 w następnym dniu po

zawarciu umowy. Termin dostawy i montażu Systemu monitoringu i Systemu alarmowego w ramach zamówienia

podstawowego: od 14 do 21 dni roboczych liczonych od zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest

zaoferować łączny termin dostawy i montażu Systemu alarmowego i Systemu monitoringu (w ramach zamówienia

podstawowego), nie krótszy niż 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż 21 dni

roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dla wskazania terminu dostaw i montażu Systemu

monitoringu i Systemu alarmowego zobowiązany jest wskazać w ofercie jedną wartość liczbową podaną w dniach

roboczych wybraną z przedziału dni między 14 a 21. Podany w ofercie termin realizacji dostawy i montażu ww.

systemów stanowił będzie maksymalny termin wykonania tego zadania w ramach przyszłej umowy. W przypadku

podania w ofercie innej liczby dni roboczych niż wskazana w wyżej wymienionym przedziale, oferta będzie

podlegała odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

Termin dostawy i montażu Systemu monitoringu oraz Systemu alarmowego w ramach zamówienia podstawowego

stanowi kryterium oceny ofert, o którym jest mowa w rozdziale XIX SIWZ. Termin dostawy i montażu Systemu

monitoringu - prawo opcji i Systemu alarmowego - prawo opcji w ramach realizacji Prawa opcji: 21 dni roboczych
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liczonych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli o

skorzystaniu przez Zamawiającego z Prawa opcji..

IV.4.17) Czy 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
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