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Naczelnik WjlUahj Prawnego

Ogioszenie nr 580252-N-2019 z dnia 2019-07-30 r. mgr Mai

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy:

Dostawa samochodow osobowych klasy C w ilosci 6 szt. ora/ samochodu osobowego terenowego klasy

D w ilosci 1 szt.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamicszczanie obowi^zkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamowicnia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoJfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie rioj/a ubiegac si^> wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych

dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^ realizowaly

zamowienie, obejmuje spolecznq i zawodow^ integracje osob bed^cych czlonkami grup spotecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentov/y wskaznik zatnidnienia osob nalezqcych do jednej lub wiecej kategorii,

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

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ^CY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqcych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajacych, ktorzy wspomic przcprowadzaja postcpowanic oraz podac

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

kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane nspohiie 2 zaniavuajqcyini z innych paristw czionkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspoiuU1 z zamawiajqcymi z innych panstw

c/tonkowskich Llnii Europejskiej - maj^cc /astosovvanic krajowe prawo zamowicn publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

w Bydgos/czy, krajowy numer identyflkacyjny 16230000000000, ul. ul. ks. Piotra Skargi 2 , 85-018

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, paiistwo Polska, to). 525 826 466, e-mail

zpubf^wios. bydgoszcz.pl, faks 525 826 469.

Adrcs strony internctowcj (URL): www.wios.by dgosztv.pl

Adres profllu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^d/cti lub ibrmatow

plikow, ktorc nie sq ogolnic dost^pnc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja r/,;jdowa terenowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE XAMOWIENIA (jeteli dotyczy):

Podzial obowiazkow mi^dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania,

w tym w przypadku wspolnego pr/eprowadzania postopowania / /amawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przcprowadzenie

postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postopowania odpowiadaja pozostali

zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przcz kazdcgo z zamawiajacych indywidualnie, czy

zamowienie zostanic udziclone w imieniu i na rzecz po/ostaJych zamawiajaeych):

I.4)KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^P do dokutnentow z postepowania rnozna uzyskac pod

adrcscm (URL)

Nie

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

zamowienia
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Tak

www.wios.bydgos/.cz.pl

Dostep do dokumentow / postepowania jest ogranic/ony - wiecej informacji mozna u/yskae pod

ad re so in

Nie

Oferty lub wnioski o dopus/r/enie do ud/ialu w postepowaniu nalezy pr/esylac:

Elektronic/nie

Nie

adres

Dopus/c/one jest pr/eslauie ofert lub wnioskow o dopus/e/enic do ud/ialu w postepowaniu w

inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest pr/eslanie ofert lub wnioskow o dopus/e/enie do ud/ialu w postepowaniu w inny

sposob:

Tak

Inny sposob:

pisemnie

Ad res:

ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-01X Bydgos/c/. w sekretariacie - pok. nr 22,1 pietro.

Komunikacja elektronic/na wymaga kor/ystania / nar/^d/i i ur/qd/en lub formatow plikow, ktore

nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieogranic/ony, pclny, hc/posredni I bc/ptatny dost^p do lych nar/t^d/i niozna uzyskac pod adresem:

(URL)

SEKCJA II; PRZEDM1QT ZAMOWIENIA

II.1) Na/wa nadana /amowic-niii pr/e/ /amawiajijeego: Dostawa samochodtnv osohowych klasy C w
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ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci I szl.

Numer rcferencyjny: WiOS-WP.272.4.20!9

Przed wszcz^ciem postfpowania o ud/icle^k- zai.'imviv*nia przeprowadzono dialog tcchniczny

Nic

11.2) Rodzaj zamowienia: Uostawy

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert c/ysciowych

Zamowienie pod/ielone jest na czt^sci:

Tak

Ot'erty lub \\nioski o dopus/czenic do ud/ialu vv post^powaniu mo/na skladac w odnicsicniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajqcy /astrzega sobie prawo do ud/U%Ienia l^/nie nast^puj^cych c/^sci lub grup cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore mo/e /ostac udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krotki opis przcdmiotu zamowienia fwielkisu; ^ikres, rodzaj i iiosc dosta\\; using Inh robot

hudowlanych lub okreslenk*zapotrzehowaniu i \v\nui^n ) a \ przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreslenie /apotrzebowania na innowacvjny produkt, uslu'^v lub roboty budowlanc: Przcdmiotcm

zamowienia jest dostawa samochodow osobowych klas> C" w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego

terenowcgo klasy D w ilosci 1 szt. Przcdmiotcm zamou;cniajest dostawa samochodow osobowych

inspckcyjnych klasy C w ilosci 6 szt. ora/ dostawa samochodu osobowego tcrenowego klasy D w ilosci 1

szt., tabrycznie nowych, nieuzywanych, wyprodukowanych w roku 2019. Zamowienie zostato podzielone

na 3 e/csci: 1) czcsc 1 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napedem na przednia os - 3 szt., 2)

cz^sc 2 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napcdcm 4x4 - 3 szt., 3) czesc 3 zamowienia -

samochod osobowy tcrenowy klasy D - ! szt.

11.5) Glowny kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV:
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II. 6) Calkowita wartosc /amowienia (jcieli nima\\'Uijticy potlujc iti/orimicje o warloxci zamowienia):

Wartosc he/ VAT:

Waluta:

(\v przvpa^ku unww mmo\vvcfi luh clyiuunic~t'(.'^o svsk'mit zakupo\\' - szarunko\vn calko\vita

maksymalna 'vtirlo.sc \ calvm okn'xic oho\viqzy\\'ania umowv nimowej luh dyntuniczm'go systemu

zakupow)

II. 7) C/y pr/oniduje si*,1 ud^ielenie /amowu'ri. o ktorych mo>va w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy P/p: Nic

Okreslcnic przcdmiotu. wielkosci luh /akrcsu ora/ vvarunkow na jakich /ostana udzielonc /amowienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 luh \ art. 134 ust. 6 pkt 3 uMawy P/p:

II. 8) Okrcs, w ktoryrn reali/o\vane b^dzic /amowienie lub okres, na ktorv zostala /anarta umowa

ramowa lub okres. na klory /ostal ustanouiony dynamicvny system /akupow:

miesiacach: luh dniach:

luh

data ro/poczKcia: luh /akoiic/cnia: 201 e)- ' I - 1 c-

II. 9) Informacje dndatkowe:

SEKCJA 111: IN FORM ACME Q CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMIC/NY.Vi. FINANSQWYM I TECHNICZNYM

III . l ) WARUNKK UDZ1ALU W POST^POWANItJ

III. 1.1) Kompetencjc lub uprawnicnia do provvad/cnia okrcslonej d/ialalnosci /awodowej, o ilc

wynika to / odrehnych pr/cpisow

Okreslcnic warunkow: nic dotyczy

Inform; c ic ;! H' , i :k« ^ . > :

HI. 1.2) Sytuacja lluansovva lub ckonomic/na

Okrcslcnie \varun \6 \v : nic f'orvtvy

Informacje dodntkowe

I I I . 1.3) 7,dolnos(' tt'vhn'c/na luh /awodoua

Okr^slcnic \* .arnnl-^w: Wykonawca spchii warunek, jcsli \vyka/e /c w okrcsic ostatnich trzcch lat
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przcd uplyvvcin tcrminu skfadania olcrt. a jezci i oka's (<rowadzenia tl/iahilnosci jcsl krotszy - w tym

okrcsic, nalezycie wykonaf lub wykonujo minimum dv,a zamowienia pologajqce na dostarczeniu

samochodow o wartosci minimum 120.000.00 A bnitto l^cznie.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wska/air;, \c lub we wniosku o dopuszczenie do

udziahi w postcpowaniu imion i na/wisk osob wyko/wjacych c/.ynnosci pr/y rcul i /acj i xamowicnia

wraz z informucjq o kwalifikacjach /awddowycn i.ib duswiadc/cniu vyoh osob:

Inlbrmacje dodatkowc:

1II.2) PODSTAWY WYKLLiCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluc/enia okrcslnne w art 24 ust. 1 ustawy P/p

111.2.2) Zamawiaj^cy pr/ewiduje wykluc/enie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiajqcy przewidujc nast^pujaco 1'akuitaiywno podstawy wykluczcnia: Tak (podstawa

wykluczcnia okrcslona w art. 24 ust. 5 pkt t ustawy i /p)

Tak (podstawa wykluc/cnia okrcslona w an. 24 us i . : plvi K usiawy iV.p)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKl.ADA.NYCH PRZEZ W'YKONAWCt; W CKLU

WST^PNECO POTW1KRDZENIA, ZE ME PODLEGA ON WYKLUCZENIli OkAZ SPEtNIA

WARUNKI UDZIALU W POSTIJPOWANUI ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJ1

Oswiadczenie o nicpodleganiu vvykkuc/tniu -'ra/ spcmianiu vvarunkow ud/ialu n post^powaniu

Tak

Oswiadc/enie o speinianiu kryteriow scickcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADC/EN LUB DOKliMKMTOVV , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCF, W POST^POWAMt NA WEitWAME ZAMAVMAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOL1CZNOSCI. O KTORYCH MOWA VV ART. 25 US I. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1 ) zaswiadczenie whisciwego naczelnika urzcdu skarbowego potwierd/ajacc. ze wykonawca nie

zalcga z oplacaniem podatkow lub inny dokumcnt potwicrdzajqcy, /c wykonawca zawart

porozumicnie z wlasciwym organcm podalkowyin w sprawic spbl lych nalcznosci wraz z

ewentualnymi odsctkami lub grzyvvnami. w szc/cgolnosci uzyskal pr/cwidziane prawcm zwolnicnic,
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odroc/enic luh ro/lozcnie na nity /alcgtyeh ptalnosci lub wslr/ymanie w calosci wykonania decyzji

wiasciwego organu - \\ysla\e nic wc/esnic j ni / 3 rnicsiace pr/cd uplywcm tcrminu skiadania ofert;

2) zaswiadczcnic wlasciwcj icrcnowej jednoslki organi/acyjncj Zakladu Ubczpicczcn Spolecznych lub

Kasy Rolnic/cgo Ubezpicc/cnia Spolec/ncj!.o albo inncgo dokumcntu potwierdzajacego, ze

wykonawca nic zalega / ophcanicm skhuk'k na ubczpicczenic /drowotnc i spoleczne, lub inny

dokumcnt potwierdzajacy, /c wykonawca /awar! poroznmienie / wlasciwym organem w sprawic splat

tych nale/nosci \ \ ra/ / c \ \cn!ualnymi oitsctkami !ub gr/ywnntni. vv szc/cgolno^ci u/yskal

pr/cwid/ianc prawem /wolnit-nie. odroczonic H;b ro/lozcnie na raty /aleglych phunosci lub

wstrzymanic w calosci wykonania dccy/ji wlasciwcgo organu - \vystawionc nic wczesnicj niz 3

micsiacc pr/cd uplywcm icrn i inu sk ladaniu olcr l ; 3) ak lua lny odpis 7. wlasciwcgo rcjeslru lub z

centralncj cwidcncj i i i n f o r m a c j i o d/ iylalnosc 1 ^ospodarc/ci iozcli odr^bnc przcpisy wymagajq wpisu

do rejestru lub e \ \ idcncj i , v/ystawiony nic wc/osniej r;ix 6 micsiccy pr/cd uplywem terminu sktadania

ofert;

111.5) WYKAZ OSWIADC7F.N LUB OOKl M1.NTOW SKLADANYCH PRZEX WYKONAWCA

W POSTFPOVVANIU NA WE/WAIME 7. A MAWIAJAC I.CO W C K I J POTWIKRDZENIA

OKOLICZNOSC'I, O KTORYCII MOWV W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY P/P

111.5.1) W ZAKRESIE S P E L N I A M A YVARUNKOVV UDZlALt' W POST^POWANTU:

wykax dostaw Npor/adxor.) wg w/oru pr/csl'incgo prz<v /aniawiajaccgo) wykonanych, a w

pr/ypadku s \vi ' i J t /cn okr,sm» )rch lub c i ' i r l ' v r •"Vvric^ wykonywanych, w okrcsic ostatnich 3 lat

pr/ed unly'Acm tc'Tivnu s^l i .d ' inia ofc'"'. a |o/cli : - -krc :» n-o\vad/enia d/iahdnosci jest krotszy - w tym

okrcsic, v/ra/ / n..da:i i.-rr: ic'i \\artosc :, pi /c l ^ i i o l u . da' wykonania i podmiotow, na ivccz ktorych

dostawy /oslaly 'A'ykonaii'.-, oraz za!ac/cni'?ir dovodo^v okrcslajacych czy tc dostawy zostaly

wykonanc lub *;.\e nalczycic. or/\n d^uodami. o ktorych mowa, sa rctcrencje badz

inne dokunontv \ \ys t - ' \v i (Mu- pr?cx nodni'o'. na r/cc/ k'.6re?;o dostawy byly wykonywanc, a w

przypadku swiadc/cti okrc^owych lub cini - iych sa wykonywane, a jczcli / u/asadnioncj przyczyny o

obiektywnvm ch.^rakti.''-/c Wykonawca nic jesf vv slanic uzyskac tych dokumcntow oswiadczenie

Wykonawcy; w niwnadkn s\viadc/cn okrc^owych lu^ ciai?lych nadal wykonywanych rcferencje b^dz

innc dokumcnty potwicrd/ajace ich nalc /ytc \vykony\ \anic powinny bye wydauc nic wczcsniej niz 3

miesiacc pr/ed uplvwcni 'cnyinu skladan 'n o!':rt.

111.5.2) W / A K R K S 1 K KP^ TERIOW S K I . K K C J I :

111.6) WYKAZ OSWSADC/KN I . U B DOK' MKNTO\I PRZEZ WYKONAWCA

W POS'I EP()\\AMf NA WE/W\NIE Z A M A W I A J \ f ' K f O W CEI I POTWIERDZENIA

OKOLKV.NOS-C'I.. O KTORY-TII MOWA W AKT. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP
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opis - oddzielnic dla kazdcgo modem sairiouhodu. !ub nincgo dokuinentu, z ktorcgo musi wynikac:

nazwa produccnta, model ofcrowancgo sainociiiHiu or;.;y, jcgo opis techniezny.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE W Y M I E N I O . M K \ pkt 111.3) - HJ.6)

1) W pr/ypadku wspolnego ubiegania sic o zamo\e ptzez wykonawcow oswiadc/enie, o ktorym

mowa w pkl 6.1 ninicjszcj SIWZ skiada kazdy / wykonawcow wspolmc ubiegajaeych sic o

zamowicnic. 2) Wykonawca, ktory /anucrza ptm'ier/yc wykonanic czcsci zamowienia

podwykonawcom, w cclu wyka/ania braku ismiema wobee nidi podslaw wykluczenia 7. udzialu w

postepowaniu zamicsci inibrmacje o podwykonawchcli w oswiadc/eniu, o kioryni mowa \ pkt III.3) .

3) Wykonawca, ktory powotuje sit^ na /asoby i n n > c i i podmiotow, w cciu wyka/aum braku istnienia

wobcc nidi podstaw wykluc/.enia ora/ j»pchucni; ( w /akresie, w jaki rn powohijc si^ na ieh zasoby-

warunkow ud/ialu w postepowaniu /amics/c/a ini lmiiacjc o tych podmiotach w oswiadczcniu, o

ktorym mowa w pkt III.3). 4) W sytuaeji, gdy W)koiia\vca polega na /dolnosciadi innych podmiotow,

musi udowodnic Zamawiajaccnui, iz rcai:/uj;jc /.amov* ionic, bcd/ic dvsponoual nitvbcdnymi

zasobami tyeh podmiotow, w s/czegolnosci pi/cdsuuviajijc zobowia/.anic tych podmiotow do oddania

mu do dyspozycji niezb^dnych /asobow na potr/eby rcali/acji xamowienia. 5) Wykonawca w terminie

3 dni od dnia zamicszczcnia na stronic nucrnetowcj infbrmacji , o kloicj mowa \ art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp, pr/ekazc Zamawiajqccmu oswiadczcnic o pr/ynaicznosci lub braku przynalc/nosci do tej samej

grupy kupitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkl 23 ustawy Pzp (wxor stanowi zalacznik nr 4 do

SIWZ). Wraz ze zlo/cniem oswiadczcnia, VVykouawta mozc przcdsiawic dowody, zc powiqzania z

innym Wykonawcq nie prowad/a do zaktocenia ki:nku "cncj i w ninicjs/ym postepowaniu o udzielenie

zamowienia. 6) Formularz ofcrty - \v/6r suii iowi / a i ; ^ y i i i k nr I do sivvz; 7) Pclnomocnictwo nalczy

dohjczyc do olerty, w pr/ypadku, gdy: - ol'erta /osiala [)odpisana przcz osobe reprexcntujac^

Wykonawcc, - oferta zostala podpisana p/zez jcdncgo /c wspolnikovv spolki cywilnej. W przypadku,

gdy oferta zlozona przcz wspolnikow spolki c y w i l n c i , podpisana /ostanic przez wszystkich

wspolnikow spoiki, pdnomocnictwo nic jcsi w\, - Wykonawcy wspolnic ubiegaja sic o

udzielenie /amowienia (np. czlonkowic konsorc,um,-. WYKONAWCY Z A C i R A N l C Z N l H) Jezeli

Wykonawca ma sicdzibc lub micjsce zairiicszkania poza icrytorium Rzcczypospolitcj Polskiej, zamiast

dokumcntow, o ktorych mowa w punktacli I I I .4) - skiada dokumcnl lub dokumcnty wystawionc w

kraju, w ktorym ma sicd/ibc lub micjsco /amies/kania. potwierdzajacc odpowiednio, ze: - nic zalega z

optacanicm podatkow, oplal, skladck na ube/picczcnic spotecznc lub zdrowotnc albo ze zawarl

porozumienie z wlasciwym organem w sprawic splat tych naleznosci wraz z cwcntualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przcwidziane prawcm zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie

na raty zalcglych platnosci lub wstr/ymanic w calosci wykonania dccyzji vvlasciwcgo organu u/yska}

przcwidziane prawcm zwolnienie, odrocxcnic lub rozlozenic na raty zaleglych phitnosei lub
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wstrzymante w ealosci wykonania decy/ji ulusciwcgo organu - wys lau ione uic wc/csniej nix 3

micsiace pr/cd uplywem t e n n i n u skladania olcrt; - nic otwarto jcgo l ikwidacj i ani nic oglos/ono

upadtosci - wystawionc nic wc/csnicj ni / 6 miesiex'y pr/cd uplywcm tcrminu skfadania olcrt, 9) Jczcli

w kraju, w ktorym wykonawea ma sied/ibt; luh micjscc /amicszkania luh miejscc /amieszkania ma

osoha, ktorcj dokumcnt dohc/y- nic wydajc si^ dokumcntow, o ktorych mowa w pkt 8, /astcpuje si^ jc

dokumentcm /.awierajqcyni odpowicdnio oswiadc/cnic wykonawcy, /c wska/aniem osohy albo osob

uprawnionych do jcgo rcprc/cntacji, luh oswiadc/cnic osohv, ktorej dokumcnt mial dotyc/yc, zlozonc

przed notarius/em l i ih pr/oH organcm si<.?nwyrK administracyjnym alho organcm samorzadu

zawodowcgo lub i»ospt)d'.»rc/cao wtasciwvin /c w/glcdu na sicdzibc lub micjscc zamics/kania

wykonawcy lub micjscc /amics/kania tcj osobv - icrminy okrcslonc w tym punkcic maja odpowicdnie

zastosowanic.

SEKCJA IV: PRQCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb ud/iclcniu /am(mienia: Pr/clarg nicogranic/ony

IV.l. 2) X,ama\viaji(cy /ijda wnicsicnia \vadium:

Nic

InforDiacja na icmal wadiui r

I V.I. 3) Pr/ewidujc si^ ud/i'*lemo /alic/ck na poc/et \\ykonania /amowienia:

Nic

Nalczy podac infVnnacjc r- tcmat ud / i c l an i a /alic/ck:

IV.l. 4) \Vymaj* a si^ /lo/cniit ot'ort \ poslari katalo^ov oloktronic/nych lub dolac/cnia do ofert

katalogow clcktronic/nych:

Nic

Dopus/c/a sic /lo/cnic olcrt \ poslaci katalogow clcktronic/nych lub dolqc/cnia do ofcrl katalogow

Nie

Intbrmacjc dodatkowc:

IV.l. 5.) VVymat>a siy /lozenia olVrty wariantowcj:

Nic

Dopus/c/a sic /lo/cnic ofcr ly wariantowcj
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Zlo7.cn ic ofcrty wariantowej dopus/cza sic tylko z jednoezcsnym zlozeniem ofcrty /asadniczcj:

IV. 1. 6) Pr/cwidywana lic/ba wykonawcow, ktor/y /ost;ma /apros/eni do ud/ialu w postepowaniu

(przetarg o^ninic-om; tu'goc/ac/e " oglosic'nicm, dialog konkurcncvjny, partncrs(\vo ituunvacv/ne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimaiiia liczba w>koiiuwcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Krytcria sclckcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dvnamic/nego systemu /akupow:

Umowa ramowa b^dzic zawarta:

Czy pr/ewiduje si^ ograniczenie liczby uczcstnikow umowy ramowej:

Przcwidziana maksymalna liczba uczcstnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowc:

Zamowicnie obejmujc ustanowicnie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internelowej, na ktorcj b^dq zamies/czone dodatkowc inlbrmacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamic/nego systcnu. /akupow dopus/eza sic zlozenic otert w formic

katalogow clcktronicznych:

Przcwidujc sic pobranie ze zlozonych kataiogovv' cic^lronicznyeh inl t i rniaej i potr/ebnych do

spor/adzenia ofcrt w ramach umowy ramowej/dynamie/nego systemu /akupow:

I V.I. 8) Aukcja elektronic/na

Przewidziane jest przeprowad/enie aukcji eleklronic/nej (przetarg uwograniczony. przetarg
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ograniczonv, ncgocjacjc ~ o^lo\rA'nicm) N i e

Nalczy podac adrcs strony inlernclowcj, na ktorcj aukcja bcxl/ic prowad/ona:

Nalezy wska/ac elcmcnty, ktorvch \\artosci bcd;j pr/edmiotcm aukcji elektroniczncj:

Przewidujc sic o«rnnic/cni;i co do pr/cdstawionych wartosci, wynikaja|cc / opisu pr/.cdmiotu

zamowienia:

Nalcxy podac. ktorc infonnacj'.1 /cstana ud^sly*ni.viL* wylcnawcoin \c aukcj i clcktronic/nej oraz

jaki b^dzic termln ich udostt^pr. 'onia:

Informacjc ttotyc/acc pr/cbicgu aukc j i c lckt ronic /ncj :

Jaki jest pr/cwid/iany sposob post^powania w toku aukcji clcktroniczncj i j ak ic bcdij warunki, na jakich

wykonawcy bcda inou l i licytowac (minima 'nc wysokosci postapicn):

Informacjc dotyc/aco vv; /kor / \ - 'y \ \ancgo spr/clu clcktronic/ncuo, rozwia/ati i spccytlkacji tcchnic/nych

w zakrcsic potac/eii:

Wymagania dotyczacc rcjcst:xi'^ii i iden tyf ikac j i wykona\vc6\ aukc j i clcktronic/ncj:

Informacjc o liczbic ctapow aukcj i c lckt ronic /pc j i c/asic ich trwania:

C/as trwania:

C/y wykonawcv, ktor/y nic /lo/yli novvych postapicn, /.osUtru] xakwalitlkowani do nastcpncgo etapu:

Warunki /amkniccia a u k c j i e lck t ronic /nc j :

IV.2) KRYTERIA OCENY Ol K R I

IV.2.1) Kryteria oceny ofcrt:

IV.2.2)Krytcria

Kryteria 7nac/cnic

Ccna brutlo ofcrowancj dostaw : y

Gwarancja

emisja CO2

20.00

d.OO

term in dosta\\ 4,00

IV.2.3) /ikstosowanic proccdurv, (t kiorej mo\va w arl. 24aa ust. I ustawy I'zp {pr/ctarg

nicogranic/ony)

Nie
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IV.3) Ncgocjacje / oglos/enicm, dialog konkurcnc^jny, partnerstao miiowacyjnc

IV.3.1) Inlormacjc na temat ncgocjacji /; o«los/cnicm

Minimame wymagania, ktore musz<| spelniuc wszy.-ikie oier ty:

Prxewidzianc jest zastrxezenic prawa do ud/iclenia /amowienia na podstawie ofcrt wstepnych bez

przeprowadzenia ncgocjacji

Przcwidziany jest podziai negocjacji na etapy w cclu ogriinie/enia lie/by otcrt:

Nalc/y podac informacjc na tcmat ctapow ncgocjacji {w lym liczbc clapow):

Informacje dodatkovve

IV.3.2) Informacjc na tcmal dialogu konkurcncyjnc^o

Opis potrzeb i wymagan /anawiajaccgo lub intormacja o sposobic n/yskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, klorzy podczas dialogu konkurcncyjncgo przcdstawili

rozwiaxania stanowiacc podstawij do skhulania ofcrt , je/x-ii zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wst^pny hannonogram postcpowania:

Podxial dialogu na etapy w cclu ograniczcnia liczhy ro7\via/ah:

Nalezy podac informacjc na temat etapow dialogu:

Informacjc dodatkowe:

IV.3.3) Informacjc na temat partnerstwa i

Elemcnty opisu przcdmiotu zamowienia dcrmiujaee n i i n i m a l n c wymagania, ktorym musxij odpowiadac

wszystkie oferty:

Podzia/ negocjacji na ctapy w cclu ograniczeniu l iezhy ofcrt podlcgajacych ncgocjacjom poprzcz

zastosowanic kryteriow oceny ofert \\skaxanych w specyfikacji istotnych warunkow /.amowicnia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) ricytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elcktronic/na:

Adres strony intemetowej, na k to re j jesl dostepnv opis przcdmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestraeji i i den ty f ikac j i wykonaweow w licytacji eleklronieznej, w tyni

wymagania teehniczne urzadzcri informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji dektronicznej, w tym okreslenic minimalnych wysokosci

postapicn:

Informacje o liczbie etapow l i c y t a c j i c lektronic / .nej i c/'isic ich trwaria:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlo/yli nowych postapicn. zostana /akwalii lkowani do nastcpnego etapu:

Termin sktad;-nia wnioskow o dopus/c/cnic Ho ud/i- . iUi w lirvUK'ji elektronic/ncj:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronic/ncj:

Termin i wanmki zamkni^cia l icytac j i clcktroirc/ncj:

Istotne dla slron postanowienia, ktorc zostana wprowad/one do iresci /.awieranej umowy w sprawie

zamowienia publiczncgo, albo ogolne wanmki umowy, albo w/6r umowy:

Wymagania dotycza_ce zabezpiec/cnia nalczytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Pr/ewiduje si^ istotne zmiany pnstanowk'n /aw»rtej umowv w stosunku do tresci otertv, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakler z in ian ora/ w a n m k i \\prowadzenia zmian:

1. Zamav iajqcy, w trybie art. 144 us t . I uslawy Pzp przcwidujc mozliwosc zmian poslanowien zawartej

umowy w stosunku do tresci ofeny. na nods lawi i - ktorej Jokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

\vystapicnii) co najmnicj jednej ' ̂ koMc/nos'. ' i " ymien ionych pouizcj: 1) W przypadku wyslapienia

zjawisk z\h z dzialaniem s i ly \vyzs/oj np. \ \ 'ys t ; jp 'en ia / -dar/.enia losowego wywoUmego przez

czynniki zc\vni?trzne, ktorego nic mo/r,a by'o pr/ewidzier, w szczegolnosci /agra/ajacego bezposrednio

zyciu luh /drowiu ludzi lub groz-.iccno po^ s t i t n i c m s/kodv w /nac/nych rozmiaraeh oraz zmianami

przepisow prawa. Zmiana postanou ien u n n \ n n > > e doiyczyc in. in. zmiany zakrcsu przedmiotu umowy,
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wynagrodzcnia, terniinu realizacji iip. 2) W przypadku wystapienia pioolemow fmansowych po stronie

Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych. /miar.a postanowich uniowy mo/c dotyczyc m.in.

zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrod/ema, leiiinuu realizacji up. 3) W przypadku zaprzestania

produkcji przez produccnta oicrowancgo pi/.c^ Wykonauxc towaru, jcs l i Wykonawca pomimo dotozenia

nalezytej starannosci nic mogi uzyskac lakiej intormucji do chwili xawarcia uniowy. 4) W przypadku

odstapienia na wniosek Zamawiajqeego od realizacji c/.csci zamowienia i zwia/anej z tym zmiany

wynagrodzcnia lub zmiany lemiinu wykonama zamovviciiui, pod vvarunkicm wystapicnia obicktywnych

okolicznosci, ktorych Zamawiajqcy nic mogi przcwidziec na ctapie przygotowania poslqiowania, a ktore

powodujq, zc wykonanic przedmiotu zamou ionia he/ o^ianiezenia zakresu zamowienia lub brak zmiany

tcnninu wykonania zamowienia powodowalooy d'la /aimnviajacego niekorzystnc skutki z uwagi na

zamicrzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i z\ua/.ane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow. 2.

Nie stanowiq istotnej zmiany umowy \u art. 144 ust. I c ustawy Pzp w szezegolnosci zmiany:

1) danych telcadrcsowych, 2) sicd/iby lub na/wy, NIP, RI'XjON, osob rcprczcntujacych strony, 3)

oczywisle omytki pisarskie. Zmiany, o ktoryeh i i io*u \ pkt i dokonywane b<;da w drodzc porozumienia

stron w formie ancksu do umowy.

IV.6) INFORMACJK ADMIMSI RACV JNK

IV.6,1) Sposob udost^pniania iniormacji o charaktcr/t poui'nvm

Srodki s hi /ace ochronie informacji o chaiaktt-rzc poul'nym

IV;.6.2) Termin skladania oferl lub wnioskow o dopus/c/cnic do ud/ialu w post^powaniu:

Data: 2019-08-07. godzina: 12:00.

Skroecnic terminu skladania wnioskow, zc wzglcdu na pi lna potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

J^zyk lubj t^zyki , w jakieh mogq bye sporzqd/.ane o;crty ,ub wnioski u dopus/czcme do udziaJu w

postcpowaniu

> jezyk polski

IV.6.3) Vermin /niazaniu ofertij: do: ok res w dniach: 30 (od ostateeznego terminu sktadania ofert)

IV.6. 4) Pr/ewiduje si^ uniewaznienie post^kpo\vania o udzielenie /anio\\ieniu. w pr/ypadku

niopr/y/nania srodkow pochodzijcych / budzctn LJnii Kuropejskiej oraz niepodlegajijcych zwrotowi
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srodkdw y, pomocy udzielonej pr/e/ paristwa c/tonkowskic Kuropejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore niialy bye pr/eznaczone na sfinansovvanie calosci lub czesci /amovvienia: Nie

IV.6.5) Pr/ewiduje si£ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki slu/ace

sfmansowaniu zamowieh na badania naukowe lub prace ro/wojowe, ktore zamawiajacy zamierzat

pr/e/naczyc na sfinansowanie oaiosci Iwh c/'.'sci /ainowieiiij;, nie zostaly mu przy/nane Nic

1V.6.6) Informacje dodatkowc:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DQTYCZ^CE QFERT CZ^SCIOWYCH
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