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Ogloszenie nr 657432-N-2018 z dma 2018-12-04 r. Specja(ista ds. Z3JL j ( ? . pubr

Nowicktt
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiskw Bydgoszczy:

Przcglqdy aparatury pomiarowej wra/z dostawq matcrialow cksploatacyjnych

OCLOSZEN1E O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanic ogloszcnia: Zamieszczanie obowia_zkowe

Oglos/enic dotyc/y: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspollinansowane«o ze srodkow Unii Europejskiej

NIC

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga^ ubiegac si£ wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych

dzialalnosc, lub dziatalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^dij realizowaly

zamowienie, obejmuje spolecznq i zawodowjj integracj^ osob b^dacych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalczy podac minimalny procentowy wskaznik zalrudnicnia osob nalczacych do jcdnej lub wicccj katcgorii,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jcdnostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJ^CY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajijcy

Nie

Post^powanic pr/cprowadxa podmiot, ktorcmu zamawiajqcy powicrzyl/powicrzyli

przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu kloremu zamawiaji|cy povvierzyl/po\vierzyli prowadzenie

post^powania:

Post^powanie jest pr/eprowad/ane wspolnie pr/ez zamawiajijcych

Nie
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Jezcli tak, nalezy wymienic zamawiaja.cych, ktorzy \vsp61uie przeprowadzaja postepowanie oraz podac

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

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czJonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post9powania wspolnie z xamawiajacynii z innych paristw

cztonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamdwieri publicznych:

Informacje dodatkoAve:

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, krajo\vynumeridentyrikacyjny 16230000000, ul. ul ks. Piotra Skargi 2 , 85018

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie. panstwo Polska. tel. 525 826 466, e-mail

zpub@wios.bydgoszcz.pl, faks 525 826 469.

Adre.s strony internetowej (URJL): w^r\v.bip.wios.bydgoszcz.p[

Adres profilu naby\vcy:

Adrcs strony intcrnctowej pod ktorym mozna uzyskac dostep do narzcdzi i urzadzcn lub formato\

plikow, ktore nic sa ogolnie dost(jpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja rzqdowa terenowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy):

Podzial obowiqzkow micdzy zamawiajacymi w przypadku wspolncgo przcprowadzania post^powania,

w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z zamawiajqcymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajq pozostali

zamawiaj^cy, cz}' zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indy\vidualnie, czy

zamowienie zostanie udziclone w imieniu i na rzccz pozostalych zamawiajacych):

.1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i hezposredm" dostep do dokumentow z postepowania rnozna uzj'skac pod

adresem (URL)

NIC

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bedzie specytlkacja istotnych warunkow

zamowicnia
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Tak

www.bip.wios.bydgoszcz.pl

Dostep do dokuraentow z postepowania jest ograniczony - wicccj informacji mozna uzyskac pod

ad res em

Nie

Otcrty lub wnioskj o dopuszczcnie do udzialu >v postepowaniu nalczy przcsyfac:

Elektronicznie

Nie

adrcs

Dopuszczonc jest przeslanie ofcrtlub >vniosk6"\ o dopuszczenic do udzialu >v postepo\vaniu w

inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosko>v o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu >v inny

sposob:

Tak

[nny sposob:

pisemnic

Adres:

w siedzibie Zamawiajaccgo przy ul. ks. P. Skargi 2, 85-01 8 Bydgoszcz w sekretariacie - pok. nr 22, 'I

pietro

Komunikacja elektrpniczna M^'maga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow plik6w3 ktore

nie si( ogomie dost^pne

Nie

Nieograniczony. pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narz^dzi mozna uzyskac pod adresem:

(URL)

SEKCJA IT: PRZEPMTOT ZAMQWTENIA
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JIJ) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Przeglady aparatury pomiarowej wraz z

dostawa materialow eksploatacyjnych

Numcr refercncyjny: WIOS-SSZP.272.26.201S

Przcd wszcz^ciem postepowania o udziclenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I.I.2) Rodzaj xamowienia: Uslugi

11.3) Tnt'ormacja o moxliwosci skladania ot'ert cx^sciowych

Zamo wienie podzielonc jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszcxenie do udzialu w postepo>vaniu mozna skladac w odniesieniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast^pujqcych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czesci zamowienia, na ktore moxe xostac udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

4

JI.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (melkosc, zafa-es, rodzaj i llosc dostaw, using lub robot

hiidowlanyc/i lub okreslenie zapotrzebowania i vymagan) a w przypadku partncrstwa innowacyjncgo

- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ l ub roboty budowlane: Czesc 1

Przedmiotem zamowienia jest Przeglqd i kalibracja zestawow kalibracyjnych zero/span: 1. Przeglad i

kalibracja zestawow kaLibracyjnych zero/span zainstalowanych na nastepujtjcych stacjach monitoringu: D

Torun. Kaszownik, (1 Ciechocinek, PI Wlocrawek, ul. Okrzei, PI Tonin, Koniczynka, D Bydgoszcz, ul,

Warszawska, D Bydgoszcz, Plac Poznanski; 2. Przeglad i kalibracja kalibratorow przewoznych API

T700, API 700E oraz gcncratora powictrza zerowcgo. Czesc 2 Przedmiotem zamowienia jest dostawa

czesci zamiennych do analizatorow gazo^vych: 1. Tasma filtracyjna Bam - 6 szruk, 2. Filtry teflon owe

47mm- 500 sztuk, 3. Element filtra koalescencyjnego Parker PS824P -10 sztuk, 4. Filtry ocz3'szczania

DFU duzc - 20 sztuk, 5. Filtry oczyszczania DFU mate - 30 sztuk, 6. Filtry do osuszacza FDMS ip32-

010745 - 10 sztuk, 7. Filtry TX40 do TEOM - SO sztuk, 8. Filtry TX 40 47 FDMS - 100 sztuk, 9. Pasta

silikonowa (35 gram) - 20 sztuk. Wymagania: - dostawa na koszt "Wykonawcy do sieclziby

ZamawiajEjcego >v Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2. Czesc 3 Przedmiotem zamowienia jest przeglad i
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kalibracja nast^pujacych analizatorow gazowych do pomiarow jakosci powietrza: 1, Analizatorovv

dwutlenku azotu Thermo 42i (6 sztuk) zainstalowanych na stacji monitoringu: * Analizator zastepczy -

Bydgoszcz, ul. ks. Flora Skargi 2 - ] szt., • Ciechocinek - 1 szt., • WJoc-lawek, ul. Okrzei - 1 szt., • Torun,

Koniczynka - 1 szt., • Bydgoszcz, ul. Warszawska - 1 szt., • Bydgoszcz, Plac Poznahski - 1 szt. 2.

Analizatorow dwutlenku siarki Thermo 43i (5 sztuk) zainstalowanych na nastepujacycb stacjach

monitoringu: • Bydgoszcz, Plac Poznariski - 1 szt, • Bydgoszcz, Warszawska - 1 szt., * Wloclawek, ul.

Okrzei - 1 szt., • Torun, Przy Kaszcnvniku - 1 szt.. * Torun, Koniczynka - 1 szt. 3. Analizatorow tlenku

\ve_gla Thermo 48i - 4 sztuki, zainstalowanych na nastepuja_cych stacjach monitoringu: • Bydgoszcz, ul.

Warszawska - 1 szt., • Wloclawek, ul. Okrzei - I szt., • Toruri, Przy Kaszowniku - I szt., • Bydgoszcz,

Plac Poznanski - 1 szt. 4. Analizatorow ozonu Thermo 49i -4 sztuki, zainstalowanych na nastcpujacych

stacjach monitoringu: • Bydgoszcz, ul. Warszawska - 1 szt., • Koniczynka - 1 szt., • Torun. ul.

Dziewulskiego - I szt., • Analizator zast^pczy — Bydgoszcz, ul. ks. Piora Skargi 2 - 1 szt. 5. Analizatora

tlenku wegla API 300E — 1 sztuka. - analizator zastepczy zainstalowany w Bydgoszczy przy ul. ks. Piora

Skargi 2. Czesc 4 Przedmiotem zamowienia jestprzeglad i kalibracja analizatorow pylu TEOM 1400

firmy Thermo Scientific USA zainstalowanych na nastepuja_cych stacjach monitoringu: 1. Bydgoszcz, ul.

Warszawska - 2 szt. 2. Bydgoszcz, Plac Poznanski - 2 szt 3. Torun, ul. Przy Kaszowniku - 1 szt. 4.

Wloclawek, ul. Kilinskiego - 1 szt.

Ii.5) Giowny kod CPV: 50411000-9

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita \vartosc zamowienia (fezelizamawiq/qcypodaje wformacje o wartoscizatnowienia):

WartoscbezVAT:

Walula:

pin

(w przypadkii umow ramowych lub dynamicznego systenni zakupow ~ szacunkowa catkowita

maksymalna warlosc w cafym okresie obowiqzy\vania itmowy ramowej lub dynamicznego sysiemu

zakupow)

11.7) Czy przeAviduje si$ udzielenie zamowien, o ktorych mo\va w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Okreslcnic przedmiotu, wielkosci lub zakrcsu oraz warunkow na jakich zostana_ udziclone zamowienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pki 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp;

If.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa

ramowa lub okrcs, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

micsiqcach: lub dniach; 14

lub

data rozpoczecia: lub zakonczenia:

TI.9) Tntbrmacje dodatkowe:

SEKCJA TIT: INFQRMACJE O CHAEAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYTVL FlNANSOW^HVr I TECHNTCZNY1N1

1H.1) WARUNKI UDZlAJtU \ POSTEPOWANIU

in.1.1) Kompetencje lub uprawniem'a do pro^vadzcnia okreslonej dzlaialnosci zawodowej, o He

wynika to z odi-ebnych przepisow

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Tnformacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja iinansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: nic dotyczy

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc tecbniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczcnie do

udziaiu w postepowaniu imion i nazwisk osob \vykonujqcych czynnosci przy realizacji zamowienia

wrass z informacj^ o kwalifrkacjach zawodowych lub doswiadczcniu lych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

JII.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

TIT.2.1) Podstawy W}'kluczenia okreslone AV art. 24 ust .1 ustawy Pzp

IIT.2.2) Zama\viajqcy przewiduje wykluczenie \vj'konawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiaja_ey przewiduje nastepuj^ce fakultatywne podsta^vy ^kluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

IU.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENTA, ZE NIE PODLEGA ON \VYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNfA KRYTERJA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu orax spelnianiu warunkow udzialu w postQpowaniu

Tak

Os>\iadczenie o spelnianiu kryteriow selekcjl

Nie

ni.4) WYKAZ OSWIABCZEJN LUB DOKUMENT6W ; SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTW1ERDZENIA OKOLICZNOSCJ, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^

W POSTF^POWANJU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH JMOWA W ART. 25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELN1ANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

nie dotyczy

111.5.2) W ZAKRESTE KRYTERIOW SELEKCJI:

H1.6) WYKAZ OSWIAJDCZEiN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^

W POSTEPOWANIU NA AVEZWAN1E ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - II1.6)

I . Formularz ofcrty, 2. Pelnomocnictwo nalezy dolqczyc do ofcrly. \ przypadku, gdy: 1) ofcrta zostala

podpisana przez osobe reprezentujaca Wykonawce, 2) oferta zostala podpisana przez jednego ze

wsp61nikow spotki cywilnej. 3) Wykonawcy wspolnie ubiegajq sie o udzielenie zamowienia (up.

cztonkowie konsorcjom). 3. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcovv

oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt III.3) sklada kazdy z \vykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o

zamowienie. 4. Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz^sci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw \\^'kluczenia z udzialu \
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postcpowaniu zamiesci informacje o podwykonawcach w oswiadczcniu, o ktorym mowa w pkt 1II.3),

5. \Yykonawca, ktory powoluje si's na zasoby innych podmiotow, w cclu wykazania braku islnienia

wobec nich podstaw wykluczenia sklada takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt III.3) dotyczace

tych podmiotow, 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajaccmu oswiadczenie o

przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitafowej, o klorcj mowa w art. 24 usi.

L pkt 23 uslawy Pzp (wzor stanowi zafacznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze zlozeniem oswiadczema,

Wykonawca maze przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawcq nie prowadz£[ do

zaktoccnia konkurencji w postcpowaniu o udzielenie zamowienia. 7. Zamawiajqcy odst9pnjc od

zadania od Wykonawcy, ktorego oferta zostanic najwyzej occniona, do zlozcnia w wyznaczonym

terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczcn lub dokumcntow potwierdzajacych brak podslaw do

wykluczenia z post?powania.

SEKCJA IV: PROCEPURA

IV.l) OPJS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

rv.1.2) Zamawiaj^cy zada wniesienia \vadium:

Nie

Informacja na temat wadium

I.V.I.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczck:

IV.1.4) Wyraaga si^ ziozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogow

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

W.I.5.) Wymaga sie ztozenia ot'erty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza sic zlozcnie oferty wariantowej

Zlozenie ofeity wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym ziozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostamj. zaproszem do udziahi w postepowaniu

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

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Krytcria selckcji wykonawcow:

I V.I.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systcmu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowc:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b^dq. zamieszczone dodatko\ve informacjc dotyczqce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacjc dodatkowc:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? ziozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje sic pobranic zc zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzcbnych do

sporzadzenia ofert w ramach umo\vy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
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1Y.1.8) Aukcja elektroniczna

Przenidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogramczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adrcs strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych Avartosci be_da przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, Avynika jqce z opisu przedmiotu

zamoAvienia:

Nalezy podac, klore informacje zostana udostepnione vvykonawcom w trakcic aukcji elektronicznej oraz

jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijcstprzewidziany sposob postcpowania wtoku aukcji elektronicznej i jakie beda warunlci, najakich

wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokofici posLapien):

[nformacje dotycz^ce ^rykorz}^stywanego sprzetu elektronicznego, rozwi^zaii i specyfikaeji technicznych

w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i idcntyfikacji \vykona\vcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elcktronicznej i czasie ich tnvania:

Czas tnvania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpicii, zostan^ zak\valifikowaiii do nastepncgo etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

JV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

cena

termin rcalizacji

Znaczcnie

60;00

40,00

IV.2.3) ZastosoAvanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustaAA')' Pzp (przetarg

nieogramczony)
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Nic

IV.3) Negocjacje z oglos/eniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spemiac wszystkie oferty:

Przewidziane jest xastr/c/cnic prawa do udziclcnia xamowicnia na podstawie ofcrt wstcpnych bcz

przeprowadzenia ncgocjacji

Przewidziany jest podziaJ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalczy podac informacjc na tcmat etapow negocjacji {w tyin liczbg ctapow):

Informacje dodatkowc

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis polrzeb i wymagan zamawiaji|ccgo lub informacja o sposobie uzyskania lego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiqzania stanowiacc podstawe do skladania ofcrt, jezcli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na ctapy w cclu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalczy podac informacjc na tcmat ctapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Hlementy opisu przedmiotu zamowienia defmiujace minimalne wymagania, ktorym muszq odpowiadac

wszystkie oferty:

Podzial ncgocjacji na ctapy w cclu ograniczcniu liczby ofcri podlcgaj^cych ncgocjacjom poprzcz

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyflkacji istotnych wamnkow zamowienia:

https://bzp.u2p.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd12afb1-058e-4759-a4e8-79ffdf723f79 11/14
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Infoimacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony interaetowcj, na ktorcj jest dostQpny opis przedraiotii zamowicnia w licytacji elektronicznej:

Wymagaiiia dotycza_ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji clektronicznej, w tym

wymaganiatechniczne urza_dzen informatycznycb;

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoscf

postapien:

Intbrmacjc o Hczbie ctapo\ licytacji elektronicznej i czasic ich tr\vania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostanq zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Tcrmin skladania wnioskow o dopuszczenic do udziahi w licytacji elektronicznej:

Data; godzina:

Term in otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zarnkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla slron postanowienia, ktorc zostan^ wprowadzone do tre^ci zawicranej uraowy w sprawie

zamou'ienia publicznego, albo ogolne warunki urnowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpicczenia nalczytcgo wykonania umowy:

infomiacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotnc zmiany postanowicri zawartej umowy >v stosunku do tresci oferty. na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalczy wskazac zakrcs, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W prz)'padku wystqpienia zjawisk zwiqzanych z dzialaniem siry wyzszej np. wystqpienia zdarzenia

losowego wj'wolanego przez czynniki zewn^trzne, ktorego nie mozna byio przewidziec., w szczegolnosci

zagrazaj^cego bczposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozaccgo powstanicm szkody w znacznych

rozmiarach oraz zmianaml przepisow prawa. Zmiana postanovvien umowy moze dotyczyc m.in. zmiany

zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 2. W przypadku wystijpienia

problemow fmansowych po stronie Zamawiajcicego z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana

httDs://b2D.U20.aov.Dl/2P400PodaladODUblikowaneao.asDX?Id=hd12afh1-05ae-4759-a4e8-7gfft1f7?.3f79
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postanowien umowy mozc dotyczyc rain, zmiany zakresu przedmiotu umowy. wynagrodzenia. terminu

reah'zacji f tp . 3. W przypadku zaprzcstania produkcji przcz producenta ofcrowanego przez Wykonawc^

asorrymentLU jesli Wykonawca pomimo dolozenia nalezytej starannosci nie mogl uzyskac taldej

informaeji do chwili zawarcia umowy. 4. W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego od

realizacji cz^sci zamowienia i zwi^zancj z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania

zamowienia, pod warunkicm wystapienia obiektywnych okoIicznoSci, ktoiych Zamawiajacy nie mogl

przewidziec na elapie przygoiowania post?po\vania, a ktore povvoduja, zc vvykonanie przedmiotu

zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia

powodowaloby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki zuwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu

zamowienia i zwiazane z tym racjonalnc \\^'datkowanic srodkow. Zmiany; o ktorych mowa dokonywane

b^d^ vv drodze porozumienia stron w formie ancksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMIN1STRACYJNE

1V.6.1) Sposob udostepniania inforraacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu \ post^powaniu:

Data: 2018-12-12, godzina: 12:00,

Skrocenie terminu skiadania wnioskow. ze wzgledu na pilnq potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjaeje z ogtoszeniern):

Nie

Wskazac powody:

J^zyk lub jezyki, w jakich mogcj bye sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu

>j. polski

IV.6.3) Termin z^viazania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tenninu skladania oCert)

IV.6,4) Prze\viduje sie unieivaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych ZAvroto\vi

srodkow z pomocy udzielonej przez panst\\'a czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Bandlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: Nie

IV.6.5) Frzewiduje si$ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki sluz^ce

sfinansowaniu zamo-vvicd ua badania naukowe lub prace rozwojowc, ktore zamawiajacy zamierzal
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przeznaczyc na sflnansowanie calosci lub cz^sci zamovrienia, nie zostaty mu przyznane Nie

1Y.6.6) Informacje dodatkowe:

TAtACZMK I - INFQRMACJHE DOTYCZACE OFERT CZESCTQWYCH
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