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Ogtoszenie nr S44772'N-2018 z dnia 2018-04-13 r

Gmiu Ostr6w Mazowiccka: Pnebudowa drop w Kaliaowir

OGLOSZENIE O ZAMdWIENIU - Roboty budowlaiM

ZamkszczaBk oghsuaia: Zamieszczanie obowi^owe

Oghwzeoie dotyoy: Zamdwtenia publicznego

Zamdwicaie dMyczy projekto lab pregrano wspdMaaBaomBcgo zt faadkdw Uaii EarapcJskkJ

Nie

Nazwa projckla tub programu

O zaaidwleale mogg aUegai ait wytacznie aklady pracy chroaioBej onz wykooawcy, kldrych dzialalxidi, lab daialalDoU kb wyodrfbaioaych oiganlzacyiDie Jedoosteli. kcdre

bfdg realimwaly zamdwienk, obejoiaje apokczag i zawodowg ialcgiacJt osdb bfdgcyeb cztoekami ̂ ap ipoktaak margtaaizowaaydi

Nie

Nale^ r»vi«^ minimnlny proceMowy wskaznik zatrufauenia osdb naleZtcych do jednej lid> witcej kategorii, o ktbrych mowa w an. 22 usl. 2 ustawy Pzp, nie mniegszy nil 30%. osdb

zatrudnionych przez zakiady pracy chtMiiong lub wyktmawcdwalbo ichjednosda (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACV

PMttpowank przeprowadza ceatnlay zaouwiajtcy

Nie

PosttpowaDic pnEpnmadza podniot, ktdrena xaoiawbjgey puwkiayVpuaitiiyli pneprowadxeaie posttpowania

Nk

Inibniiacje oa lemal podmlotB ktdmau zamawiajgcy powlerzykpowierzyli prowadzeale posttpowaaia;

Posttpowaaie jest iHwpniwadiaae wtpdlale przez zanawiajtcycb

Nie

Jeleli tak. naleZy wymienk zamawiaj^ch, kt6t^ wspdinie pizeprownlz^t postfpowsue oraz podai adresy ich siedzib. ki^owe numeiy identyfikacyjne oraz osoby do koidaktdw

wraz z danymi do kontaklbw;

Posttpowaaiejest przeprowadaaae wspMaie z zaaanriajtcyad z iaaych padstw erioohowskich Uaii Eoroptjskiej

Nie

W przypadko pncpiowadiaBia posttpowaaia wspdiaie z zanawiaJtcyBi z iaaych padstw cdoakowskkh Hall EongMjshkj - nuigce zaatosowaaie krajowe prawo

zamdwietl pablkzaydi:

Informacje dodatkowc:

L 1) NAZWA IADRES: Gmina Ostrdw Mazowiecka, krajowy numer idenlyfikacyjny SS06679I3. ul. gea Wladysiawa Sikonkiego S. 07-300 OstrOw Mazowiedca, woj.

mazowieckie, paiistwo Polska, cel. 29 7468600, e-nail g[ninaostiovnnaz@boine.p]. faks 29 7468600 wew. 30.

Adres strony intemetowej (URL): www.gminaostiowmaz.honK.pi
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Adres profilu nabywcy:

Adres sirony tnlemetowej pod kidrym moZna uzyskad dostfp do nan^dzi i urz^dzeA lub formaldw pUk6w, ktdio nie s; ogdjaie dostfpne

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^^CEGO: Administraga samofT^dowa

L3) WSPdLNE UDZIELAME ZAM6wIENIA (feidi dot)Ku):

Podziri obowiqzkdw mi^dzy zamawiaj^cymi w pr^padku wsp6lnego pnepfowadzania postfpowania, w tym w pzypadku wsp6lnego pizepowadzania post^powania z

zamawiancymi z innych panstw czlonkowskich Unii Euro(igskiej(bE6ry zzamawiaj^chjest odpowiedzialny za przqvowadzenie postfpowania, czy I w jakim zakresieza

pfzeprowadzeoie post^powaniaoc^iowdadai^pozostali zamawig^cy, czy zamdwienie bfdzie udzielanepczezkaZdegazzamawiaj^cych indywtdualnie. czy zamdwienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozoatalycb zamawia^cycb):

L4) KOMVMKACJA:

NkograiikzMiy, pday i beziniredaiilostfpdodoluiiiMatdw a poatfpowaaia nwiaa azyskad pod aditsem (URL)

Nie

Adrca atnay iBtcntetDwcJ, na kldrcj zamkaaxooa bfdzie apeeyfihacja iRMaytk wanuhdw zamdwieaia

Tak

www.gminaosliowmaz.home.pl

Dostq* da iMiaawBtdw z posttpowaoia jest ograaiaoBy - wifccj isfDrmicji moaia ozydiadpod adnscm

Nie

Oferly lab waiodd o dopaazcmie do odzialB w poattpowaaia nakty przexylid:

Eiektroaiczafe

Nie

adres

Dopaazzapat j«»tprn»larieoftrtlabiwrioahdwado|iaiiriiiiii' doadrdalawpoattpowaaiawlBayspoadb;

Nie

Innysposdb:

Wym^aacjcslprzeahaicofcrl lub wuioskdw o dopBsxczeuie do ndiiain w postfpowaiuB w ioBy spwdb:

Tak

Innysposdb:

za pomoca operalwa pocztowego, osoN^ie lid] za pomoca poslanca

Adres:

ul. gea Wiadyslawa Sikordoego S, 07-300 Osndw Mazowtecka, I ptftropdc^ nr IS

KonanikacjB (JcJUivaitaaa wysaga lumysla^ z aarrfdzi I an^zed lab farmatdw plikdw, ktdre ale sp ogdlnie doacgine

Nie

Nieograniczony, pelny. begw^redni i beqdatny dostg> do tydi natz^dzi moZna uzyskad pod adresem: (URL)
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sFKr-iA n; PB7.KnMTOT zam6wienia

□.1) Nazwa oadana zamAwieata pnez zaraawbjvxso: Pizebudowa dn^ w Kalinowie

Namer refertncyjay: IG.27I.I4.20I8

Przed wsscE(CieBi poMtpowaaiaoadiideoiezamAwiaiia pneprowadzonodiak^techBkzBy

Nie

□J) RodzaJ zamAwleBia: Roboty budowlane

IL3) labnnacja o noiliwoAcI lUadaaia ofnt czficiowycli

ZamAwienie podziekwK jest na cz^Aci:

Nie

Ofimy tab waioski o dopuszczenk do adzMa w poslfpowaala motea skladaA w odaiesinhi do:

Zainawiaj^cy mtn^ ubie prawo do odzielenia Resale aasifpoMcycb czfici lab gnip czfdci:

Mak^wafau liczba cztid zamAwieala, aa ktAre mote zoUaf adadoac zamdwiokJedaen wybaaawcy;

□.4) Ktetkl pncdmioCD mnAwicnia (wielkosc, zakres, rothq/1 iloic dozkrw, uiit^ lub robot butiowltBrycii lub okitSenie zapotrzebowama i wymagan) a wprzypadkn

partaeistwa teaowacyjacgo - okiteloiie apotnebowaafai aa naowacyjay predulU, aslugt teb roboty bodowlaae: Ptzedtniotem zamAwienia jest [nzebulowa (faogi w

Kalinowie 0 dhi^^ci ok. 650,00 m zlokalizowanq na dzialkach o numejach ewidencyjnych: 163. 399,400,473/5, S42/1,a?A6dziaJek 449,451.251, lOS-obr^Kalinowodo

parametiAw; szendcoAAjezdni zbetonum^towego-6m,sEitikoA6poboc9 zmleszanki ktuszywalainaiegoiiteur^neaD- I.OTndKMbiikpzyiezilni oszendco4ci2.0m. Zakres

inwestycji obqmuje: pizebudow; nawietzchni jezdni, poboczy i qazd6w, wykonanie zalok postojowydi, odcinka chodnika i |Hzejt6 dla pieszych oraz przebudow; dwAch

skizyZowart - z drog^ powiatow^ is 26S4W i dit^ ̂ ninng nr 260636W, wybudowanie linii kablowej cdwietlenia ptzejsc dla pieszych oraz 4 shipAw oiwietleniowyctL Ufykonawca

udzieli gwaran:ji na wyk<Hiane|raena<daes5 laioddmapodpisaniaprotokohiodbiOTukoAcowegorobAt Okresr^Jmiraszetzasif do5 lat SzczEgAlowyopisEazedmiotu

zamAwienia w sposAbJednoznaczny i wyczeipuj^, za ponxtc^ dosiaiecziue dokladnych i aozutnidych okreSeA. uwz^fiteiancy wymagania i okolicznoAci mog^ce mie6 w|dyw na

qK>iz9dzenieofeity znqdtye sif w zat^caiikach do SIWZ: specyRkacji Cechniczng wykonaiua i odbiou robot, dokutneMacji pnqektowej oraz jHzedmiars.

aS) GIAwny hod CPV: 45233120-6

Dodatkowc kody CPV:

ILdjCateowtta wartotezaiaAwieBia (/ezelizamiwn^^podigep^trTnacJeowtrtoicizaiidvieruaJ:

VtamtebezVAI:

Vtaluta:

3zlO 13.04.2018,11:19



https://bzp.U2p.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=39facfl8-6303-4f9c-afe6-4b0522242d27

(wpnypaBcu amow ramawyck lab (fyaamianego syslenta zabf&it - aacunkowa ca/kowHa mcAsyaialtto viartoii v calym abate obowbfcyirama amowy ramowej lab

dynamiczne^ sysiemu zcdcapow)

IL7) Czy imewidaic si( ndzleleaic amdwie^ o kt6ryck mows w an 67 list 1 pkt 6 i 7 lob w an 134 ost 6 pkt 3 ostaw; Nie

C^TO^enie ptzedmiotu, wielko^ci lub zakresu oraz wanmkdw iiaja)dchzostan4udzielonezain6wienia.okt6i)chmcma w art. 67 ust. I pkt 6 lub w «L I34usL 6pkt 3 letawy Pzp:

lU) Okies, w kl6rya rcaHiosnuK bfdskiaBaAwMc lab olucs,Bahl6iyzostaii umrta amowa nmmn tabolucs, aa kt6iy ustaJ BstaaowknydyaanikiaysysteiD

akup6w:

miesi^cach: lab daiaeh:

lab

data niz|iocz(cia: /ab akmkacab: 2018-10-31

n^) lafcrmscje dodathowe:

SEKCJA m: INFORMACJE O CHARAKTF.B7.F. PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM

OLI) WARUNKI UDZIALU W POST^POWAMD

IIl.l.l)Ki>ai|>etaB£jclab aprawnieaia do prswadzcnia okreiloBcj diialalBoid awoilowcj. o Be wyaika to a odrfbaycb preepisdw

Obetlenie warunkbw:

liifomiacje dodatkowe

nLU) Sytuacja fiaansowa lab ckonomicou

Okreilenie waninkow: sq ubezpieczeni od odpowiedzialnc4ci cywiing w zaiaesie prowadzorej dzial^noici na kwoi; niniiniiin 1.000.000,00 zl

Informacje dodatkowe

IILU) 7Aolao66 teckaicaaa lab nwodowa

Okretlenie warunkdw: a) dysponi^^ kierownikiem budowy posiadajqcyni iqaawnienia w specjalnodci ifrt^owq oraz dDtwiadczenie w kieiDwaniu CO naiinnig dwiema lobotami

polegaj^mi nabudowiedn^okonstnikcji proidciowang naobci^Zenkconajmniq tucbem KR2, o nawienchni zbBtonuasfidti>wego;b) wokreskostatnkhb latpized

uptywon lemiinusk}adaniaoren.aje2eli oktes prowadzsniadzialalnojci jest krdtszy - wq^nKAie^ wykonaliconajtoniq dwie ndraty polegaj^ nabudowiedn^ o

konstnAcji piojeklowanq na obciqZenk co najmnig njchem KR2, o nawieizchni z bOonu as&llowego o dhigirici co n^mniej 100 m; c) w okresie o^atnkh 3 lal pized

uptywem tenninuskladaniaof^ajeZeli okies prowadzeniadziatalnobci jest krdtszy-wQ'm okiesie, wykonali conqmniqdwie roboly pol^aj^mbudowieoiwietleiiia

ulicai^o

Zamawiq^cy wymagaod wykonawcdw wskazaniawofercie lub we wnksku o dopuszczenie do udzialu w poslqwwBiiu imioni nazwisk os6b wykonty^cych cqtinotci ptzy

tealizacji zam6wienia wraz z infbmiacja o kwalirikaqach zawodowych lUi doiwiaikzeniu tych os6b:

loftariBcje dodatkowe;

nu) PODCTAWY WYKLUCZENIA

□L2.I)Podstawy wyfchKzcaiaakfTileae wanZdast t astawy Pip

DL2 Zwaawiancy piiewhlaje wyfclaeaeale wjtoaawey aa podstawie an 24 ast S astawy Pzp Tak Zantawiaf^ pzewiduje nastf puj^ce fakuliaty wne podstawy

wykluczeiua:

Tak (podstawa wykluczzztia oktedlona w art 24 ist 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczaiia<Aieilonaw art 24 ust 5 4 ustawy Pzp)
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nu) WYKAZ OSWIADCZEN SKIADANVCH PRZEZ WYKONAWC? W CELt WST^PNEGO POTWIEROZENIA. tt. NIE PODLEGA ON WYKUJCZENIU

ORAZ SPELNIA WARUNia UDZLALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRVTERIA SELEKCJl

OfwitdczeBie 0 siepodlcganHi wyklaasenla orattpdniaafai waraaluiw ndzialD w pMlfpowtniB

Tak

Oiwi«kzcBie 0 spetaiaani kryterttw sdekcji

Nie

IIU) WYKAZ OSWIADCZEN LUB D0KUMENT6W , SKLADANVCH PRZEZ WVKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU FOTWIERDZENIA OKOUCZNO^I, O KT<^VCH MOWA W ART. 25 UST. I FKT 3 wyTAWY PZP:

1)w zakresie niepodieganU wykJiEzeniu: a)infMmacJf zKnyowego Rejestnj Kamegow zakiesieokreskinyin wart 24 ust I pkl 13.14121 ustawy Pzp,wyslawlon^nie

wczeiniej ni26miesifcy przed uptywemterminuskiKlaniaofert. przy czym: -jeZeli wykonawca ma siedzibf lubmlgscezamieszlcaiiiapozaieiytoniimRzecqrpospolilej

Polskiej zamiast lego dokumenlu sklada infbrmacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku bralcu taki^ reiestn, iniiy rbwnowaZny dokwnent wytJaoy pczez w^aiciwy

organ s^dowy lub adrmnistiacyjny kr^u, w k^m wykonawca tre ̂ edzib; iub migsce zamieszkania lub miejsce zaieszkania ma osoba, ktbrg dolyc^ informacja albo

dokinnent, w zakiesie okreSlonym w art. 24 ust 1 pki 13,14121 - dokumefU powinien bye wystawlony nie wcze^ntq nlz 6 mleslfcy pized uplywemtennlnuddadanlaofert -

wykonawca maj^cy sieibab^naterytohumRzeczypoqxriitej Polskiej. wodniesieniu do osoby majqcg migsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolnej Polskiej, ktdrej

dotyczy dr^ument okieslcmy w lit aX skl^ dokument. o ktbrym mowa w liteize a) biei pierwszy. JeZell w kigu, w ktbrym miejsce zamiesdcania ma osoba. kl^ cWcument

mial dotyczyi. nie wydaje sie takich dokumentbw. zastgwje dokumemnn zawleraMcym o^iadczoiie tej osobr zJoZonym pzed notahszEin hib przed organem

s^dowym, adnunlstiacyjnym albo organem samnz^u zawodowego lub gospodarczego wlaiciwym ze wzglpdu na oaejsce zamleszkanla tej osoby, wystawionym nie wczedniej

nlz 6 mlesifcy pized uptywem terminu sUadanla ofert b) oivriadczenle wykooawcy o braku oizeczxnia wrAiec niego tytidem irodka z^ioblegawcz^o zakazu ubiegmla slf o

zambwienia puUiczne;

IILS) WYKAZ O^WIADCZEN UIB DOKUMENTdW SIOADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSTCPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CEU; FOTWIERDZENIA OKOUCZNO^I. O KT6RYCII MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

met) W ZAKRESIE SraUXIANlA WARUNK6W UDZlAUl W POST^POWANIU:

2) wzakresiesytuarji ekonomtcznej lubfinansowej-dokumentpotwietdzq^cy.ze wykonawcajea tdiezpieczooyododpowiedaalnoicicywllng wzidoesiepiowadzonej

da^alncdd zwi^zanej z pizedmiolem zambwlema na sump gwarancyjn^ mininnan 1.000.000,00 it, leZeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moZe zlo£y£ ww.

dokumentu, wbwczas mole zk>2yc inny dokiDnerO, ktbiy wwystarczajfcy qiosbb poiwierdza speinianie wsunku posiadania sytuacji ekcmomicznej ■ finansowej; 3) w zakiesie

zdolnoici techniang lubzawodowej: a) wykaz robbl budowlanych wykonsiych nie wczeinlej nl2 w doesie osanadi S lal przed iqrtyweni tominu dtladaina ofeit ajeieli

dcresprowadzeniajestkrbtszy-wtymokiesie, wrazzpodanemlchfodzgu. wartcdci, daty, migsca wykonaniai podnuolbwc na rzecz kliirych loboiy (e znstaly wykonane, z

zai^czaileiD dowodbw okieilg^cych czy ie roboly budowtane zosldy wykonane naletycie, w szczegdnoici infofmaicji o tym czy roboty zostaly wykonaie zgodiue z pizeplswni

prawa budowlanego 1 ptewidiowo ukoncame, przy czym riowodaini, o klbtych mowa, s^ refetencje tgd2 lime dcdanwenty wysawione pizez podmlot na izecz ktbrego roboty

budowlane byiy wykooywaDe,aje2elizuzasadniong przyczyny o rdMeklywirym charakterze wykonawca nieJest wstBiie uzyskab Qrch dokianemdw - iimedokumenty, b)

wykaz os6b. ̂ uemwanych fraz wykonawcf do reallzsgi zambwioila puUkzDego. w szcz^daoM odpowiedzialnycb za iwiadczenie ushtg. komrolejakobcl lub berowaole

robotami bodowlanynu. wraz z Infwmacjaml na tenat kh kwalifikacji zawodnwych. uprawnkb. doiwiadczenla 1 wykszlshesiia niezbednych do wykonona zsndwienia

publkznego, atakzezakiesu wykonywsiychpfzez nie czynnosci ocaz infonmcjeopodstawie dodyspcmowaniaiytei osobani.

nL&2) W ZAKRESIE KRYT£Rl6W SELEKCJl:

IIL6) WYKAZ O^IADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^L O KT6RVCR MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWV PZP

IIL7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt QU) - □!.«)

SEKCJAIV: PROCEDLRA

nCDOPIS

IV.I.l) Tk7b adnelean ziiii6wieaia: Przetarg nieograruczony

IV.1.2)Zaiiiawi^nc]'i4da waicsieDii wtdium:

Tak

Infcmnacja na temal wadium

I. Zamawiancy ustala wadiian w wysokoici 10.000,00212. Wadiisnnaleiy wnie^ pizediqriywein tenninusktadainofet tacaly c^reszwi^aniaofert; w jedng z

nast^Jfcych fonn: I) pienitdzu; 2) por^czeniach bankowych tub porfczeniach ̂ lOMzielczEj kasy osziz^lnoiciow-kfedytpwq, z ̂  2e pof^czenie kasy jest zawsze

por^czeniefn (aeni^Znym; 3) gwaraogach bankowydi; 4) gwarancjacb ubezpeczEnkiwych; 5) pM^czeniacb udzielaBycti ptzez podmioty. o kl^ch mowa w art 6b usL 5 pkt 2

ustawyzdiiia9Iislopada2000r. oiawoneaiuPotskig Agencji RozwojuPizedsi?biorczo4ci(Dz-U. z 2014 r. pot t804otazz20IS r poz. 978 i I240X 3 Wadiom wmszone w

pieni^dzu: I) naleZy prstabnarachuDekbaakowy GminyOsirdw Mazowieckanr 04 8923 0008 0003 I046 2)00 0a06zdopidaefn JG 271 14.2018 <h(;«aKalinowo'z

zacbowamonnaleZytejstannDo^poniewaZzatenTimwnjesieiaapfzyjmuiesif tenninuaianiakwDly naww. rachnikubBA()wyin;<iiAuineiit,wfoniiieki4Mipc>$witt]czong

za zgodno^ z ory^naient potwierdzaj^cy dokonante pizelewu naleZy trwale do ofer^; 2) zostanie zwrOcone aa tacbua^ bankowy do zwrotu wadium wskazany w

rormularzu oferty. a gi^ ea nie zostanie podany. na tafliundc bankowy, z ktdrego w^liuRi wplyn^ do Zamawiajyego; 3) zostanie zwr6c(»ie wykonawcy, ktdiy wycofal ofert;

przed iqdywem taminu na sktadanie ofert niezwlocziiie na jego wniosek. 4. Ookisnent wniesiaua wadium w fcnnie gwaraiKji tub poi^czenia: 1) powinien zawietai

bezwaninkowe i nieodwtrfalne sibowiqzBnie gwaianta lid) por^ciela zapla^ wymagang kwoty wadium, na pienvsze. ptsenac Zylanie ZaoBwiaHcego wzywajgce do ̂ daty

kwoty wadiunt powstaie naskutek okoliczoo^ (doedlonych w ustawie; 2) w pngrpadku vmiesioiiago przez wykoauiwcdw wspdlnie idaegaj^cych si^ o udzielenie zam6wienia,

powinien zawierai infotmacj;, 2e doq-czy on wszystkicit wykonawcdw, a lae tyiko tego, na kl6rego dokunem zastil wystawioi^, 3) powinien zostad dolflczony na stale do

oferty w fwmie kopii poiwiadczonei za zeodno46 z otyginafein. a Ofvanai nowinien bef iMpczony A) nfeny W prayjiwfhi wygnfimia nfi^ IrtAi. ^ah-rpi^ona

wadium, wykmawca we wniosku, o ktdtym mowa w [dct XI 7.2) powinien uwzglfdnk infonnaiy niezbfdic do zwiotu wadiim, w szcs^nodci mans^ tKhndoi bankowego

(w ptzypadku wadium w pieni^dzu) lid) adresu, pod ktiky nale^ zwrdci6 abezpieaeaie (w przypadku winesienia av^um w fomie innej nil pieoi^dz).

IV.IJ) Praewidajesit udzielenie zaiicnk aa pooet wykonnia zaiii6wiente;

Nie

Naie^ podad infonnage na temat udzieUnia zaliczek:

IV.M) Wymap sit ziedenia afcrl w postad katakigdw dfkti«nlczq>eh kdidelacnaia da ofert hatalogdw ctefctroricsayd:

Nie

Dopuszcza sit zioZenie ofert w postaci kaah>g6w elektronicznych lub dot^czenia do ofert katali^w elektronicznycii:

Nte

Infoimacje doddkowe:

IV.I.S.) Wymaga nt dadenia oferty wariantOTveJ:

Dopuszcza sit zIoZenie oferty wariantowej
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Z)o2enie oferty wariaimnvej dofwszcza sif ̂ Iko zJednoczesnyni lioiemtm oferty zasadnkzej:

IV.I^) Przeiridywau UczIm wykouwc^, kl&rzy toMaa^ zapntszeni do odzialo w poMqHmniu

(pneutrg ogfomcso'^. negogage z oglaizemem. dialog konkmncyjny. partnersmo imowaggne)

Liczba wykonawcow

Pizewidywana minimalna hcd>a wykonawcbw

MaksymaJna liczba wykooawcbw

Kryteha sdekcji wykonawcdw.

IV.1.7) latornacje aa tenat amowy raaMwej lab dyaamicziicgo lyitena akapbw:

Umowa ramowa b^dzie zawacta;

Czy przewidige sif c^taniczenie liczby uczestnikow umowy ramowg:

I

Pizewidziana maksytnaina licd» uczestmkdw lonowy ramowq:

Informacje dodatkowe:

Zambwienie obqmiQe ustanowienie dynamiczn^ systenai zakupbw;

Adies strony inttnietowq. na ktdiq bfd; zsmieszczone dodatkowe infomiacje dotycz^ dynanucznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach lanowy ramowej/dynainicznego systemu zakigtdw dopuszcza si? dolaae ofert w f<xmie katalogbw eleldronicziiych:

Przewidi^ ae pofaranie ze doZmycfa katatogdw ekktnmiczDych infrmnacji pouzrtmyeh do spofz^dzenia ofert w lamacb umowy ramow^dynanaanego systorai zakiqidw:

IVU) Aak^ dektroakzBa

Piawaliianc jcrt praqwwwadnafe aakcji etektnwicmq (pezeltagiiieognBiiaoi^.prxetargOffWuaog', negogat^z o^oaaae^ tin

NateZy podad adres strony intemetowej, na kulirq mikcja bfdzie prowadzona:

Naleiy wskazadclenemty, ktfcyeh waitofel bfd^ pizedmiolcaianbcjiciefclroBteza^:

PrzewidBic alt ognuik»aia co do pmbtawkmyth warioici, wyaikapice z qiin praedraiotu zaaadwienia:

NaleZy podac, ktdre informacje zostana udoste^ziione wykrmawcom w trakcie aukcji elektnmicznej ocazjaki bedzie lennin kh udostfpnienia:

Informacje dotycz^ce ptzebiegu aukcji elektioiiiczne|.

laki jest przewidziany sposdb postepowania w tiAu aukgi elektronicznej i jakie wanaiki, na jakich wykonawcy bfd^ tmgli licytgwad (minimalne wysokoici posi^ieb):
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Infonnacjedotyc:^ wykoizys^wanego spcz^ eldctraniczn^, lozwi^zm i specyfikagi technicziiycb w zabesie potqczefc

Wymagaoia dotycz^ tejesttacji i idcntyfikaqi wykooawc6w w aukgi dektnmiaiej:

Infonnscie o liczbie elap6w aukcji eldormiiczng ■ czsste Ich liwania:

CzBstnvania;

Czy wykonawcy, tttitTy nie zIoZyli nowych posl^eA. zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Waninki zamkni^cia aukcji elektroniczoej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) KfTteria oceny oCert:

na^)Kfyttria

Kiyteiia Znaczenie

cena 100,00

IV.2J) Zamaowaak proccdary, o kUr^ nowa wart.24aa itsL 1 astawy Pip(pnetargtue<^raniczoiiy)

Tak

IVJ) Ncgocjat^ z ogtoncaiem, dialog koakamcyjny, partneiMm luawMyiBe

IVJ.1) lafornacje aa Usial acgocjacji t offogitaitm

Minimalne wymagania, ktore musz^ spdniai wszystkie oferty:

Praewidaanejefl zaatzezenie |*awa do ud/ielgria zamdwienia na podstawie ofetl wa^mych bez przeprowadzenia negocjagi

Przewidziany jest podzid negogacji na etapy w celu ograniczenia licdty ofdt:

NaleZy poda6 infonnacje na tonal etapdw n^og^i (w tym liczbg elapdw):

Itifonnage dodalkowe

IV3J) lafiimacje aa tonal dialaga koakareBcnacgo

Opis potrzeb i wymagan zonawiant^o iid> infaniaga o gxisobie uzyskama opisu;

Infotmagao wysdcoda n^rtd dla wykonawo&w. ktdray podczas diak^ konkurencyjnego pradstawili rozwgzania stanow^ podstawg do skladania ofdt,jcZeli zanowiaj^g'

pzewidge na^ody:

Wstgpigr hamoiKsrsin posttpowama;

Podzut diaiogu na etapy w celu ogtaniczema licdiy lozwigzad;

NaleZy podac infonnacje na tonal Oapdw diaJogu:
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Infotmaqe dodekowe:

IVJJ) hferBMjc u tout p«rt>entwa kuowacxiaega

Qemetfly opisu prcedmiotu zamdwieoia definiu^ce minimatne wynagania, kUfym muszq odpowtadsi wazystkie ofeaty;

n>dzial negix^i na ettpy w celu c^aoiczeniu liczby ofert podlega^^di negocjacjom popizez zastosowanie kiyteriow oceny of^ wskazanych w specyrikacji islotoych wanmfcdw

zamdwienia:

Infonnacje dodatkowe:

IV.4) I jcytaeja dddroaioaa

Adres strony intemetowej, na kti^ bfdzie prowadzona licylaga elektroniczna:

Adies strony imemelowg, nakl6rq>estdost?pny opis pizedmiotu zamdwienia w licytaqi elektranicznq:

Wymagania dc^czqce iqestiaQi i identyflkaqi wykooawcdw w licytaqi deknonicznej, w tym wymagania technicaie luz^died iofbnnatycziiych:

Sposdb postfpowania w toku iicytacji eleklrmiczDq. w tym obedlenie tninimaliqrch wysokoici post^iut:

Infoimacje o liczbie elapdw Iicytacji etektronicznq i czasie ich tnvania:

Czastrwania:

Wykonawcy. kl&zy Die ̂ sOyli nowych posi^pirat, zo^ana zakwalifikowani do nastfpnego etapu.

Tennin sktadania wnkididw o dopuszczenie do udzi^ w Iicytacji etektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcialicytaqieiektrooiranej:

Teimin i waninki zainkni^ia Iicytacji elektronicznej:

Istotne dla stnm postanowienia. ktdrezostang wptowadzonedo tieiciawieianej uroowy w sptawie zatnowieniapidtlicznego, albo ogMne wanialdiunowy. albo wzor umowy:

Wymagania doiyczgce zabezpieczenia nale^dego wykonania umowy:

Infonnacje dodatkowe:

IV.5} ZMIANA UMOWY

Przewidqc sic istolac zmiaay poetaMwied aawartej nowy w siaaaaka do irtdd aferty, na podstawie kl6rej doksaaaa wyboni wykonawcy: Tak

Naleqi wskazad zakres, charakter zmian otaz wanaiki wprowadzenia zmian:

SzczegMy dolycz^ zmian zawarte we wzorze lanowy bfd^cq z^znikiem do SIWZ.

IV.«) INFORMACJE ADMIMfflHACVJNE

IV.6.1)$paa6b ndosCcpaiaBia teionBacjiecharalUefaepoabyB gadi dotjxzy):
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SradU MbraBie iafbrmacji o duinklcnc poafajn

IV.64) IbnwB ihtriann ofcrl hib waiMkAw o dopuiicMBW do odxiahi w posttpomBlu:

Data; 2018-05-07, godzina: 10:30,

^crdcenie terminu ̂ ladania wnioskdw. ze wzglfdu na piln^ potrzebf udzielenia zamdwienia (pfzetarg mec^rankzmQr, pizetag c^raniczony, negoga^ z o^oszeniem):

Wskazai powody:

Jfzyklubj^ki, w jaJdchmog^ t^ispoizqikaneorer^ tub wnio^ o dc^Miszczenie do udzudu w poslfpowniu

>poldd

[V.&3) Tanin zwigzuia oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostateczn^ terminu skladanta ofezt)

IV.i.4) Pmwidajc sif uaiewaiaieaie post^towaBia o udaekak zamdwicBia, w przypadku niqiRyzBaaii jrodkdw podkodzfcycfe z bodicto UbU Enrnpejaliki oraz

nwpodlegajacycb znrotowl irodkdw z pomocy udziehHMj przez panMwa czloakowskic Earopcjslu^ Porozaodcaia o WolayiB Haadta (EFTAX ktdre aia^ byd

pnriwtmrii<mr ■« .tbianMmaif ftniM l»h Mmd<it4>nt«! Nie

IV.6.5) Przewidaie <■{ uiewakaieaie poMfpowaaii o adzideaie zamdwiCBiB, JcicU dimlki shd^ aflaansowaaiu zamdwied aa badaaia aaukowc lub prace lozwojowe,

Ictdic zamairiajgcy zamknal prmaaczyd aa ifiBaaaomaie eaJodd lub ezfid zaoidwieala. ak zoRaly nu> pr^^zaaac Nie

IV.6.6) lofomiMje dodathowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE^CIOWYCH
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