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Ogłoszenie nr 592402-N-20l7 z dnia 2017-09,25 r.

ZaŁJadTargowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrrymania w czystoŚci targowiska warą^Ą/no-owocowego

i przemysłowęgo orazprzyległychdo targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017l20l8

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi
Zamie szczani e o gło szen i a,, Zamie szęzan ię ob owiązkowe
O głoszenie doĘ czy : Zamów ienia publ iczne go

Zimówienię dótyczy projektu lub programrl współfinansowanego zę środków Unii EuroPejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakŁady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalnoŚÓ, lub

działalnośó ich wyódrębniony.t organizacyjnie jednostek, które będą realizowĄ zamówienie, obejmuje

społeczną i zawoóową integację orOU Uęaąóych człoŃami g*p społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

którycil mowa w art, żż ust. z ustaw} Pzp, nie mniejszy niż3OYo, osób zatrudnionych przezzakJadY PracY

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanieprzeprowadzacentralnyzamavłiający
Nie
postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzYli PrzeProwadzenie
postępowania
Nie
Informacje na tęmat podmiotu któręmu zamawiający powierzyłlpowierryli prowadzenie PostęPowania:

Postępowanie j est przeprowadzanę wspó lni e przez zamawiaj ących
Nie
Jeżelitak,naleĘwymienićzamawiających,którą,wspólnieprzeprowadzająpostępowanieorazpodaÓadresy
ich siedzib, krajówe-numery identyfifubvjn. oraz osoby do kontaktów wrazz danYmi do kontaktów:

postępowanie jist przeprowad"unó *rpóńie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej
Nie
W prrypadku przęprowa dzaniapostępowania wspólnie z zamawiającymi zinnych Państw członkowskich Unii

Euiopójskiej *^ maj ące zastosowinie kraj owe prawo zamówień publicmych:

Informacje dodatkowe:
I. l) NAŻryA I ADRES : ZayJadTargowisk Miejskich w Katowicach, krajowy numer identyfikaryjnY , ll,
Gliwicka 154 , 40859 Katowice, ńj. sląskie, państwo Polska, tęl,0321250-40-08, e-mail Źm@hot.Pl, faks

(03ż)250 40 08.
Adres strony internetowej (URL) : www. źm. katowice,pl

Adręs profilu nabywcy:
Adres strony internetówej pod którym mozna uzyskaó dostęp do narzędziiurządzeń lub formatów Plików,

które nię są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określió):

Zaklad budżetowy Miasta Katowice
I. 3 ) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (i eżeli doĘczy) :

po'działobowiązków między zamavłiającymi w pizypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku,wspólnego prz"p.o*adzuńa po.tępo*ńii z zańwiEącymi z innych Państw członkowskich

unii ńu.ope.lsr<iój 0<tó zzamawiających jest o-dpowiedzia|ny zaprzeprowadzenie postępowania, :ry iy 
.

jakim zakresie zaprzęprowadzeniępostępówania_odpowiadają poŻostali zamawiającY, c4 zamówienie będzie

udzięlane przezkażdeio rru^u*iują.y"t indywidualnie, czy iamówięnie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz p o zo stŃ ch zamawi aj ących) :

I.4) KoMtlNiracrł,
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania możnauzyskaó pod adresem

(URL)
Nię
Adręs strony internetowej, na której zamieszczonabędzie specyfikacja istotnYch warunków zamówienia

Tak
www.ztm.katowice.pl
Dostęp do dokumeniów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji możnauzyskaó pod adresem

Nie
oferty lub wnioski o dopuszczenie do ldziŃvw postępowaniu należy przesyłaó:
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Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofeń 1ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w innY sPosób:

Nię
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofęrt lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w innY sPosób:

Tak
Inny sposób:

za pośiednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca

Adres:
ZaI<ładTargowisk Miejskich w Katowicach, ul, Gliwicka 154,40-859 Katowicę
Komunikacia elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony. pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi możtra uzyskaĆ pod adresem: (URL)

SEKCJA l]: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
ll,1) Nazwa nadana zamówieniu przęz zalnawiającego: Usługa utrzymania w czystoŚci targowiska warz}wno-

owocowego i przemysłorvego oraz przylegĘch do targowiska parkingów w sezonie zimowYm 2017lŻ018

N umer referencyj ny : OP l ZP l 4 l ż0 I7
przed wszczęcióm postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog teclrnicznY

Nię
II.2) Rodzaj zamórvienia: Usługi
I1.3) lnformacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
oferty lub wnioski o dopuszczenię do rrdziału w postępowaniu mozna składaĆ lv odniesieniu do:

Zamalviający zastrzegaiobie prawo do udzieleniałącznie następujących częŚci lub gruP częŚci:

Maksymaln i liczbacŹęści zamówienia, na którę możę zostać udzielone zamówienie jedrremu wYkonawcY:

il.a) krótki opis przed-rniotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw. usług lub robót budowlanYch

lub określenie zapotrzebowania i wymagali ) a w przypadku partnerstwa innowacYjnego - okreŚlenie.

zapotrzebowania na irlnowacyjny produtt, usługę lub roboty budowlane: Przędmiotem zamówienia jest usługa

utizymania w czystości targŃiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicY Pukowca23 w

Katowicaclr orai przyległycn ao targowiska parkingów w sezonie zimowym ż01'7lż018, w tYm:l ) bieżące

sprzątanie placów, aiog, Ónoaników, parkirrgów oraz obrzeĘ targowiska, ż)bieżące opróżnianie pojemników

przęznaazonych do grolnadzenia odpadów sta§ch oraz transpor1 i składowanie zebranYch odPadów w

pojemniku rtio..ryń, zwanym dalej prasokonteneręm wrazz jego obsługą, 3)b,ieżące sPrzątanie miejsca

i,sytuo*aniu praso-korrtenera, 4) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni Placów i ciągów

komunikacyjnych (kostka brukowa), 5) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonYch, W tYm

pojemników pnr"rnu"ronyclr do gromadzenia odpadów staĘch, powierzchni zewnętrznych Prasokontenera,

miejsca usyuowania prasokontenira, kratek ściekowyclr, punktów poboru wody oraz nawierzchrri Placów i

cią§ow komurrikacyjnych w miejscaclr wystąpienia rażącyc|,l zabrudzeli,6) oczyszczanie rYnien

odiadniających zadaŚzenia obiektów budorvlanych, 7) odśniezanie dróg, chodników, placów, Parkingów oraz

zadaszeńobiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżrrych i lodowych, z:walczanie ŚliskoŚci Placów,

ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu, z uwzględnieniem

zachowania ,*ouodn"go dostępu (dojazdu) do stĄch i ruchomych punktów lrandlowych oraz wszelkich

pomieszczeti. Czynnoś-ci, o których mowa pkt 1-3 wykonawca (podwykonawca) zobowiązanY jest realizowaĆ

osobami zatrudniorryrni na podsiawie umowy o pracę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego

zakres, w tyn, standardy jakościowe jego istotrrych ceclr, określarozdział XVIII sPecYfikacji istotnYch

warunkórv zamówienia (istotne postanówienia, które zostaną wprowadzotle do treści LlmoWY ) oraz instrukcje

załączone do specyfi kacj i.

I1,5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita warlość zamówienia (eźeli zanawiający podaje informacje o warloŚci zarnówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynarnicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksYmalna

*uitość'* caĘm okręsie obówiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakLrPÓw)

I|.7)Czyprzewidujesięudzielenlezamówieri,októryc|rmowawaft.6'Iust, lpkt6i7lubwart.]34ust,6
pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostanąudzielone zamówienia, o
których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 lub w art.l34 ust, 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawartaumowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny §ystem zakupów:
miesiącach: lub dniach:
1ub

datarozpoczęcia: hlb zakońęzenia: Okres w miesiącach Okres w dniachDatarozpoczęcia Data
zakończenia

2017-11-0I ż018-04-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM
ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzęnia okeślonej dzińalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Syruacja finansowa lub ekonomiczna
Określenię warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cyvilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 3 00,000,- zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnośó techniczna lub zawodowa
Okeślenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżęli: w okresie ostatnich trzęęhlatprzed upĘwem

tęrminu składania ofertnaleĘcie wykonał (aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych tównież
naleĘcie wykonuje) co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotem i wańością usfudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzęnia działalności jest krótszy - w tym okręsię; za usługę
odpowiadającą przedmiotęm i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia,umaje się usługę
z;wiązanązutrzymaniem w crystości placów, dróg lub chodników (terenów otwaĘch), realizowaną w
miesiącach listopad - marzęQ, o wartości co najmniej 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) netto; dysponuje
urządzeniem mechanicznym umóżliwiającym mycie nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych;
dysponuje wządzeniem natryskowym umożliwiającym mycie i dezynfekcję miejsc szczegolnie
zanieczyszczonych, w tym pojemników przęznaazonych do gromadzenia odpadów stĄch, kratek ściekowych,
punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących
zabrvdzeń; dysponuje urządzeniem męchanicznym do usuwania pokrywy śnieżnej zna,wierzchni placów,
parkingów i ciągów komunikacyjnych; dysponuje pojazdami mechanicznymi umożliwiającymi transport
śniegu.
ZamawiĄący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nanvisk osób wykonujących czynności prry rcalizacji zamówieniawraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp
IILZ.?) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawię art.24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiającv przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art,24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKł.ADANYCH PMEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANru ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kry,teriów selekcj i
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCL
O KTORYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający,przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego ofęrta zostałanEwyżej oceniona,

do ńożęniaw Wznaazonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzięń złożęnia nastepujących

oświadczeń i dokumęntów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
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gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZaĘadulJbezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpięczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającęgo, żę wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcaza:warłporozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsętkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawęm zrvolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzjiwłaściwego organu, 3) zaświadczenia właściwego naczęlnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niZ 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca
zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych nalezności wrazz ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uryskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

za|eg)ychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4) dokumentów i
oświadczeń doĘczącychpodwykonawców lub innego podmiotu na zasobach którego polega wykonawca,
potwierdzających brak podstaw,do wykluczenia z poĘpowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCHPRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
o KToRYCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 1 USTAWY PZP
n.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARLINKOW IJDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający,przedudzielęniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożeniaw Wznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, tęrminie aktualnych na dzień złożęnia następujących

oświadczęń i dokumentów:1) opłaconej polisy na sumę gwarancyjnąnie niższą niż 300.000 zł.,

potwierdzaj ącej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakręsie prowadzonej

działalności , rwiązanej z ptzedmiotem zamówie nia; jeżeli z uzasadnio nej przyczyny wykonawca nie może

ńoĘó wymaganej polisy, może ńoĘó inny dokument, potwierdzający, że wykonawcajest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,rwiązanej zprzedmiotem zamówienia 2)

wykazu usfug wykonanych, aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również wykonyłvanych, w

okręsie ostatnich 3 Iatprzed upĄrvem terminu składania ofert, a jeżeli okręs prowadzenia działalnoŚci jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, natzęęz
których usługi zostaĘ wykonane, orazzŃączenięm dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub

są wykonyw ane naleĘcie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przezpodmiot, na rzeczktótego usługi byĘ wykonywane, aw przypadku świadczeń okresowych
lub ciągĘch są wykonywane, a jeże|i z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uąyskaótychdokumentów - oświadczenie wykonawcy; w prrypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądźinne dokumenty potwierdzające ich należryte wykonyvanie
powinny byó wydane nie wcześni ej niż 3 miesiące przed upłl,węm tęrminu składania ofeń, 3) dokumentów i

oświadczeń doĘczącychpodwykonawców lub innego podmiotu na zasobach którego polega wykonawca,
potwierdzających spełnianię warunków udziału.
iIr.s.z; w zAi<RESIE KRyTERIow slr EKcJI: , ! ___ ____ _

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PMEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) oPIS
IV. 1 . 1 ) Tryb udzielenia zamówie nia Przetar g nieo graniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na tęmat wadium
Wykonawca zobowiązanyjest do wniesięnia wadium w kwocie 6000 ń (sześó Ęsięcy zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenię zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podaó informacje na temat udzielania zaliczęk:
IV.1.4) Wymaga się ńożenia ofert w postaci katalogów ęlektronicznych lub dołączenia do ofęrt katalogów

elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się ńożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doŁączenia do ofert katalogów

elektronicznych:
Nię



Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się ńożeniaofeĄ wariantowej:

Nie
Doptlszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożęnieoferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożęnięm ofeĄ zasadniczej:

Nie
rV.1,6) przewidywan aliczbawykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w PostęPowaniu

(przetargograniózony, negocjĘe z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna lięzba wykonawców
Maksymaln a |iczb a wykonawc ów
Kryteria selekcj i wykonawców:
w, r . 1 Informacje n a temat umowy ramowej lub dynamicalego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

PrŹewidziana maksymal na liczba uczęstników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:
zamów iónię obej muj e ustanowięnie dynamiczne go systemu zakupów :

Adres strony intórneiowej, na której będą zamiesŻcronę dodatkowe informacje doĘczące dYnamicznego

systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:
przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnYch do sPorządzenia

ofert w ramach u-owy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

rV. 1 .S) Aukcja elektroniczna
przewidzianó jest przeprowadzęnie aukcji elęktronicznej (przetargnieograniczony,Przetarg ograniczonY,

negocjacje z ogłoszeniem) Nio
Nitezry podae-adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

.

Nalezy wskazaó elemenry, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
przewiduje się ogranicz"ńu 

"o 
oo przedstawión}Óh wartoSci, wynikające z opisu przedmiofu zamówienia:

Należy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elęktronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:
Informacj e doĘ czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany'sposób-postępówania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykónawcy będą mogli liclowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczącewykorzysfianego sprzętu elektronicń go,rorwiązań i sPecYfikacji technicalYch w

zakresie połączeń:.
Wymagania doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

tniormacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złoĘlinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do nastęPnego etaPu:

Warunki żamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTENA oCENY OFERT
IV.z.1) Kryteria oceny ofeń:
I\r.ż.z)KryteriaKryteria Znaęzęnię
cena 100,00
IV.2.3) Zasiosowanie procedury, o której mowa w art. ż4aaust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogłos zeniem, dialog konkurencyjny, partnofstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:
przewidzian ejest zastrzezenie prawa do udzięlenia zamówienia na podstawie ofeit wstęPnYch bez

przeprowadzenia negocj acj i
Przówidziany.lest póaiiał negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaóinformacje na iemat Ótapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego



OP_is Potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:
Informacja o wysokoŚci nagród dla wykonawców, którzy pódc"a, diaiogu konkńenóyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamautiający przewiduje ,ug.ody,
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczeni aliczby rozwiązań;
NaleĘ podaó informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
rV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
ElementY oPisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalnę wymagania, którym muszą odpowiadaó

wszystkie oferty:
Podziń negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzezzastosowanię
kr}teriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówiónia: 

-

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elęktroniczna:
Adres stronY internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
WYmagania dotyczące^rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektroni cńej,-w tym wymagJnia

technicznę urządzeń informatycznych:
SPosób PostęPowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
czas trwania:
WYkonawcY,którzy nie złoĘli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzińuw liclacji elektronicznej:
Data: godzina
Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówięnia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania doĘczące zabezpieczenia należYego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanówień zawartej umowy w stosunku do tręści ofeĘ, na podstawie któĘ
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleĄ wskazaó zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzęnia zmian:
ZamawiającY zastrzega sobię możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofer§ wykonawcy,
w szczególnoŚci terminu jej realizacji, w przypadku zaistnięnia okoliczności organizacyjnych, irawnych,
ekonomicznYch lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia w dniu zavłaiciaumowy,
IV,6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
T.6.:1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Qeżeli doĘczy):
Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaŁuw postępowaniu:
DŃa: 2017 -10-03, godzina: l 0:00,
Skrócenię terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia (przetary

nieogranicz ony, ptzetar g ograniczony, negocj acj e z o głoszeniem) ;
Nie
Wskazać powody;
JęzYk lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielęnie zamówienia,w przypadku nieprryznania
Środków pochodzących z budżętu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków Ż pórno.y
udzielonej przezpństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miĄ
być przeznaczone na sfinansowanię całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzielenię zamówienia, jeżeliśrodki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostĄ muprzyznane Nie
IV,6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ToR

,ziuk


