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Ogloszenie nr 630829-N- 019 z dnia 2019-12-02 r. 

Gmina Wieczfnia Kosci Ina: Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz~cych z 

nieruc omosci zamieszkalych z terenu Gminy Wieczfnia Koscielna. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIV - Vslugi 

Zamieszczanie ogloszeni : Zamieszczanie obowi~zkowe 

Ogloszenie dotyczy: Za 'wienia publicznego 

Zamowienie dotyczy pro ektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow VnH Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub pro ramu 

o zamowienie mog~ ubi gac si~ wyl~cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych 

dzialalnosc, lub dzialaln sc ich wyodr~bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b~d~ realizowaly 

zamowienie, obejmuje s oleczn~ i zawodow~ integracj~ osob b~d~cych czlonkami grup spolecznie 

marginalizowanych 

Nie 

NaleZy' podac minimalny rocentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez~cych do jednej lub wiQCej kategorii, 

o ktorych mowa wart. 22 st. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy 

chronionej lub wykonawc w albo ichjednostki (w %) 

Post~powanie przepr wadza centralny zamawiaj~cy 

Nie 

Post~powanie przepr wadza podmiot, ktoremu zamawiaj~cy powierzyl/powierzyli 

przeprowadzenie pos ~powania 

Nie 

Informacje na temat odmiotu ktoremu zamawiaj~cy powierzyllpowierzyli prowadzenie 


post~powania : 


Post~powanie jest pr eprowadzane wspolnie przez zamawiaj~cych 


Nie 

hltps:llbzp.uzp.gov.pVZP400Podglad publikowanego.aspx?id=79bd3c 7 e-20bf-4415-9c56-2edb81 ba55ed 1/14 



2.12.2019 https:llbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79bd3c 7 e-20bf-4415-9c56-2edb81 ba55ed 

lezeli tak, nalei)' wyrnienic zarnawiaj,,!cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj"! post<tpowanie oraz podac 

adresy ich siedzib, krajowe nurnery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do 

kontaktow: 

Post~powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj=4cymi z innych panstw czlonkowskich UnH 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania post~powania wspolnie z zamawiaj=4cymi z innych panstw 


czlonkowskich Unii Europejskiej - maj=4ce zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych: 


Informacje dodatkowe: 


1.1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Wieczfnia Koscielna, krajowy numer identyfikacyjny 13037851600000, 


u1. Wieczfnia Koscielna 48,06-513 Wieczfnia Koscielna, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 


236540004, e-mail wieczfnia_koscielna@gminy.pl. faks 236 540 050. 


Adres strony internetowej (URL): 


Adres profilu nabywcy: 


Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost<tp do narz<tdzi i urz"!dzen lub formatow 


plikow, ktore nie s,,! ogolnie dost<tpne 


1.2) RODZAJ ZAMAWIAJi\CEGO: Administracja samorz"!dowa 


1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy): 


Podzial obowi,,!zkow mi<tdzy zamawiaj,,!cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post<tpowania, 

w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post<tpowania z zamawiaj,,!cymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj"!cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

post<tpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post<tpowania odpowiadaj,,! pozostali 

zamawiaj,,!cy, czy zamowienie b<tdzie udzie1ane przez kai:dego z zamawiaj,,!cych indywidualnie, czy 

zarnowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zarnawiaj,,!cych): 

1.4) KOMUNlKACJA: 


Nieograniczony, pelny i bezposredni dost~p do dokumentow z post~powania mozna uzyskac pod 


adresem (URL) 


Nie 

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b~dzie specyfikacja istotnych warunkow 

zam6wienia 
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Nie 


http://ugwieczfnia.bpgmina.pl 


Dost~p do dokument 

adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski 0 

Elektronicznie 

Nie 


adres 


Dopuszczone jest 

inny sposob: 

Nie 


Inny spos6b: 


Wymagane jest p 

sposob: 

Nie 


Inny spos6b: 


Adres: 


z post~powania jest ograniczony - wi~cej informacji moina uzyskac pod 

opuszczenie do udzialu w post~powaniu naleZy przesylac: 

rzeslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu w 

eslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu winny 

Komunikacja elektr niczna wymaga korzystania z narz~dzi i urz~dzeii lub formatow plikow, ktore 

nie s~ ogolnie dost~p e 

Nie 

Nieograniczony, p my, bezposredni i bezplatny dostc(p do tych narzC(dzi mozna uzyskac pod adresem: 

(URL) 

MIOTZAM IENIA 

11.1) Nazwa nadana amowieniu przez zamawiaj~cego: Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w 

komunalnych pocho l:}cych z nieruchomosci zamieszkalych z terenu Gminy Wieczfnia Koscielna. 
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Numer referencyjny: GKiL271.8.2019 

Przed wszcz~ciem post~powania 0 udzielenie zamowienia przeprowadzono diaJog techniczny 

Nie 

Il.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi 


Il.3) lnformacja 0 mozliwosci skladania ofert cz~sciowych 


Zamowienie podzielone jest na czrtsci: 


Nie 

Oferty Jub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu mozna skladac w odniesieniu do: 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nast~pujqcych cz~sci lub grup cz~sci: 

Maksymalna liczba cz~sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu 


wykonawcy: 


Il.4) Krotki opis przedmiotu zam6wienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot 

budowlanych lub okrdlenie zapotrzebowania i lV)'magan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug~ lub roboty budowlane: przedmiotem 

zamowieniajest swiadczenie uslugi p.n.: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD6w 

KOMUNALNYCH POCHODZ1\CYCH Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAL YCH Z TERENU 

GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA, polegaj<}cej na: 1) Systematycznym odbieraniu i zagospodarowaniu 

odpadow komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) od wlascicieli niemchomosci zamieszkalych 

na terenie Gminy Wieczfnia KOScielna, 2) Odbior i zagospodarowanie odpadow wielkogabarytowych, 

zuZytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego - (w systemie wystawki) zbiorka odpadow i ich odbior 

z posesji wlascicieli niemchomosci zamieszkalych; 3) Szczeg610wy opis przedmiotu zamowienia zawiera 

ZAL1\CZNIK NR 1 DO SIWZ - SZCZEG6LOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA. 4) 

Zamawiaj<}cy zastrzega sobie prawo do zwirtkszenia lub zmniejszenia liczby obslugiwanych 

niemchomosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych. Zmiana liczby obslugiwanych 

niemchomosci nie b«dzie powodowac zmiany umowy, ani zmiany wartosci zamowienia. 

11.5) Gt6wny kod CPV: 90500000-2 


Dodatkowe kody CPV: 
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KodCPV 

90510000-2 

90511000-2 

90512000-9 

90513100-7 

90514000-3 
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11.6) Calkowita warto'czamowienia Oeieli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci zamawienia): 

Wartosc bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku uma ramowych lub dynamicznego systemu zakupaw - szacunkowa calkowita 

maksymalna wartos ' w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupaw) 

11.7) Czy przewiduje i~ udzielenie zamowien, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 71ub wart. 

134 ust. 6 pkt 3 ustaw Pzp: Tak 

Okreslenie przedmiotu wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostanq udzielone zamowienia, 0 

ktorych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj,!cy przewiduje 

udzielenie zamowien p zewidywanych, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokosci do 50% 

zamowienia podstawo 

11.8) Okres, w ktory 

ramowa lub okres, n 

realizowane b~dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa 

ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow: 

miesiqcach: 

lub 

data rozpocz~cia: zakonczenia: 

Okres w miesiqcach 0 es w dniach Data rozpoczycia Data zakonczenia 

12 2020-01-01 2020-12-31 

__~..............-....::..o"""",-,-~, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

HARAKTERZEPRAWNYM, 
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111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 0 He 

wynika to z odr~bnych przepis6w 

Okreslenie warunkow: Zamawiaj~cy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli Wykonawca 

wykaze, ze; a) posiada wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzonego przez Wojta Gminy 

Wieczfnia Koscielna w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w grninie (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 ze zrn.); b) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadow (zgodnie 

z art. 41) ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zrn. ); c) jest wpisany do 

rejestru podrniotow zbieraj~cych zuzyty sprz'tt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez 

Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska lub Marszalka Wojewodztwa dot. zbierania zuzytego 

sprz'ttu elektrycznego i elektronicznego 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okreslenie warunkow: Zarnawiaj~cy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli Wykonawca 

wyka±e, ze posiada oplacon~ polis't lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj~cy, ze Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi~zanej z 

przedmiotern zarnowienia na kwot't nie rnniejsz~ niz 300.000,00 zt (slownie: trzysta tysi'tcy zlotych), 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa 

Okreslenie warunkow: Zarnawiaj~cy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli Wykonawca 

wykaze, ze; a) b'tdzie dysponowal na czas realizacji zadania nast'tpuj~cyrn sprz'ttem: - co najrnniej 2

rna sarnochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zrnieszanych odpadow 

kornunalnych od wlascicieli nieruchomosci; - co najrnniej 2-ma samochodarni skrzyniowymi do 

odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych; b) b'tdzie dysponowal na czas realizacji 

zadania baz~ magazynowo - transportow~ usytuowan~ na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna lub w 

odleglosci nie wi'tkszej niz 60 km od granicy Grniny Wieczfnia Koscielna na terenie do ktorego 

posiada tytul prawny - zgodnie z Rozporz~dzeniern Ministra Srodowiska z dnia 11.01.2013 r. w 

sprawie szczegolowych wyrnagan w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ze zrn.). 

Zamawiaj~cy wyrnaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie do 

udzialu w post~powaniu imion i nazwisk osob wykonuj~cych czynnosci przy realizacji zarnowienia 

wraz z informacj~ 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie 

Informacje dodatkowe: 
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111.2) PODSTAWY KLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy ykluczenia okreSlone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiaj~cy p zewiduje nastypuj~ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia okresl na wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp) 

111.3) WYKAZ OSW ADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF; W CELU 

WSTF;PNEGO POT IERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA 

WARUNKI UDZIAL W POSTF;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oswiadczenie 0 ni podleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w post~powaniu 

Tak 

Oswiadczenie 0 sp Inianiu kryteri6w selekcji 

Nie 

111.4) WYKAZ OSW ADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W P STF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA KOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWYPZP: 

1. Odpis z wlasciw go rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, 

jezeli odrybne prze isy wymagaj~ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczen a na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. wystawionego nie wczesniej niz 6 

miesiycy przed up em terminu skladania ofert; 2. Dokument6w dotycz~cych podmiotu trzeciego, w 

celu wykazania bra u istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 0 kt6rych mowa w pkt. 7.3.2.a

jezeli Wykonawca orzysta ze zdolnosci lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w 

art. 22a ustawy Pzp ; 

111.5) WYKAZ OSW ADCZEN LUB DOKUlVIENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF; 

W POSTF;POWANI NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
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111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU: 

W celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu Wykonawca zobowittzany bfYdzie 

do przedlozenia nastfYpujttcych oswiadczen lub dokumentow; a) Aktualny wpis do rejestru dzialalnosci 

regulowanej prowadzonego przez W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna w zakresie odbierania odpadow 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. 0 

utrzymaniu czystosci i porzttdku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); b) Aktualne 

zezwolenie na zbieranie i transport odpad6w zgodnie z (artAl ustawy z dnia 14.12.2012 r. oodpadach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); c) Wpis do rejestru podmiot6w zbierajttcych zuzyty sprzfYt 

elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska lub 

Marszalka Wojewodztwa dot. zbierania zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego, d) Oplacontt 

po1isfY, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajttcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, e) Wykaz narzerdzi, wyposazenia 

zakladu lub urzttdzen technicznych dost~pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia 

publicznego wraz z informacjtt 0 podstawie dysponowania tymi zasobami - sporzttdzonego zgodnie z 

Zalttcznikiem Nr 6 do SIWZ. f) Opis bazy magazynowo - transportowej wraz z informacjtt 0 

podstawie dysponowania tym zapleczem - sporzttdzonego zgodnie z Zalttcznikiem Nr 7 do SIWZ. g) 

Jezeli Wykonawca , wykazujttc spelnienie warunk6w , 0 ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy polega 

na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art.22a ustawy , Zamawiajttcy w celu 

oceny, czy Wykonawca bfYdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezb~ym dla 

nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny , czy stosunek IttcZtlcy Wykonawcer z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dosterp do ich zasobow , wraz z zobowittzaniem tych do oddania mu do 

dyspozycji niezb~dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, zttda dokumentow , ktore 

okreslajtt: - zakres dosterpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu , - spos6b wykorzystania 

zasobow innego podmiotu, przez Wykonawccr , przy wykonywaniu zamowienia publicznego, - czy 

podmiot , na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w 

post~powaniu dotyczttcych doswiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolnosc i dotycztt. 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF; 


W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 


OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 


SEKCJA IV: PROCEDURA 
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IV.I) OPIS 


IV.I.I) Tryb udzieleni zamowienia: Przetarg nieograniczony 


IV.I.2) Zamawiaji\cy i\da wniesienia wadium: 


Nie 


Infonnacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: 


Nie 


Nale.zy podac info acje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga si~ zl zenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub doli\czenia do ofert 

katalogow elektronicz ych: 

Nie 

Dopuszcza silt zloze ie ofert w postaci katalogow elektronicznych Iub dol~czenia do ofert katalogow 

elektronicznych: 

Nie 

Infonnacje dodatko e: 

IV.1.5.) Wymaga si~ z ozenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza silt zloze ie oferty wariantowej 

Zlozenie oferty war' ntowej dopuszcza silt tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej: 

IV.I.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostani\ zaproszeni do udzialu w post~powaniu 

(przetarg ograniczony, egocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Przewidywana mini alna liczba wykonawcow 

ykonawcow 

Kryteria selekcji 

IV.1.7) Informacje na emat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow: 

ie zawarta: 
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Czy przewiduje sicr ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umOwy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w: 

Adres strony intemetowej, na kt6rej bcrd~ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz~ce 

dynamicznego systemu zakup6w: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sicr zlozenie ofert w formie 

katalog6w elektronicznych: 

Przewiduje sicr pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporz~dzenia ofert w ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakup6w: 

IV.I.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie 

Nalei:y podac adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bcrdzie prowadzona: 

NaieZy wskazac elementy, ktorych wartosci b~d~ przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj~ce z opisu przedmiotu 

zamowienia: 

Nalezy podac, kt6re informacje zostan~ udostcrpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 


jaki bcrdzie termin ich udostcrpnienia: 


Informacje dotycz~ce przebiegu aukcji elektronicznej: 


Jaki jest przewidziany spos6b postcrpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bcrd~ warunki, na jakich 


wykonawcy bcrd~ mogli licytowac (minimalne wysokosci pos~pien): 


Informacje dotycz~ce wykorzystywanego sprzcrtu elektronicznego, rozwi~zan i specyfikacji technicznych 
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w zakresie polqczen: 


Wymagania dotyczqce ejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej: 


Informacje 0 liczbie et pOW aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, kt rzy nie zlozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nast((pnego etapu: 

Warunki zamkni((ci aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA 0 ENY OFERT 


IV.2.1) Kryteria ocen . ofert: 


procedury, 0 ktorej mowa wart. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg 

iem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjDe 

t negocjacji Z ogloszeniem 

, ktor e mUSZq spelniac wszystkie oferty: 

'Zezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst((pnych bez 

gocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

temat etapow negocjacji (w tym liczb(( etapow): 

temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymag ~1l1 zamawiajqcego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu: 
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IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znac eme 

,Cena 60,O( 

Termin platnosci 40,O( 

IV.2.3) Zastosowanie 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z og 

IV.3.1) Informacje na 

Minimalne wymagani, 

Przewidziane jest zastJ 

przeprowadzenia nego 

Przewidziany jest pod 

NaleZy podac informa 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje n 

oszen 

tema 

cjacji 

ial ne 

r-je na 

11114 
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Informacja 0 wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwi4:!zania stanowi4:!ce podstawcr do skladania ofert, jezeli zarnawiaj4:!cy przewiduje nagrody: 

Wstcrpny harmonograrn postcrpowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4:!zail: 


NaleZy podac informacje na ternat etap6w dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3} Inforrnacje na ternat partnerstwa innowacyjnego 

Elernenty opisu przedrniotu zarn6wienia definiuj4:!ce rninirnalne wyrnagania, kt6ryrn rnusz4:! odpowiadae 

wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4:!cych negocjacjorn poprzez 

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zarn6wienia: 

lnformacje dodatkowe: 

IV.4} Licytacja elektroniczna 

Adres strony intemetowej, na kt6rej bcrdzie prowadzona licytacja elektroniczna: 


Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dost<tpny opis przedrniotu zarn6wienia w licytacji elektronicznej: 


Wyrnagania dotycz4:!ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tyrn 


wyrnagania techniczne urz4:!dzeil informatycznych: 


Spos6b postcrpowania w toku licytacji elektronicznej, w tyrn okreslenie rninirnalnych wysokosci 


post4:!pien: 


lnformacje 0 liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4:!pieil, zostan4:! zakwalifikowani do nastcrpnego etapu: 

Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Terrnin otwarcia licytacji elektronicznej: 
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Tennin i warunki za .~cia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postan wienia, ktore zostan~ wprowadzone do trdci zawieranej umowy w sprawie 

zamowienia publiczneg ,albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy: 

Wymagania dotycz~ce abezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 

Infonnacje dodatkowe: 

IY.S) ZMIANA UMO 

Przewiduje si~ istotne miany postanowieii zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na 

podstawie ktOrej dok ano wyboru wykonawcy: Tak 

Nalezy wskazac zakres charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

I.Zmiana umowy moz bye dokonana w przypadku zaistnienia okolicznosci ktorych nie mozna bylo 

przewidziec w chwili z warcia umowy, w szczegolnosci: 1) z uwagi na niezalezne od stron okolicznosci 

nieprzewidziane zmian , wypadki losowe, dotycz~ce przedmiotu umowy oraz osob kluczowych dla 

realizacji umowy, 2) g zmianie ulegly stawki podatku VAT, 3) wprowadzenia zmian przez 

Zamawiaj~cego w stos nku do SIWZ w zakresie wykonania uslug nie wykraczaj~cych poza zakres 

przedmiotu zamowieni ,w sytuacji koniecznosci zwi~kszenia usprawnienia procesu realizacji 

zamowienia. 2. Wszelk e zmiany do niniejszej umowy wymagaj~ zgody obu stron wyrazon~ na pismie w 

fonnie aneksu pod ryg rem niewaznosci. 3. Nie jest zmian~ umowy wymagaj~cej fonny pisemnej: 

utrata mocy lub zmian aktow prawnych przywolanych w umowie lub w SIWZ. W kazdym takim 

przypadku Wykonawc rna obowi~zek stosowania si~ do obowi~zuj~cych aktow prawa. 

IV.6) INFORMACJE MINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposob udost~ niania informacji 0 charakterze poufnym (jeieli dotyczy): 

Srodki sluz~ce ochro ie informacji 0 charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sklada ia ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu: 


Data: 2019-12-10, go 


Skrocenie tenninu skI ania wnioskow, ze wzgl~du na piln~ potrzeb~ udzielenia zamowienia (przetarg 


nieograniczony, przeta g ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 


Nie 


W skazac powody: 
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J~zyk lub j~zyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sldadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje si~ uniewainienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodkow pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia: Nie 

IV.6.S) Przewiduje si~ uniewainienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, jefeli srodki sluiqce 

sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczye na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia, nie zostaly mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZALt\CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZt\CE OFERT CZf;SCIOWYCH 
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