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Osloszenie nr 77 5617-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: ,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w Sciekowych

z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach".

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczys Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kttire bgd4 realizowaty

zamrlwienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych dojednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30yo, os6b zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oruz poda(

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 39055865900000, ul. ul. Dqbrowskiego 2,59-100 Polkowice, woj. dolno5lqskie,

paristwo Polska, tel.768 462 9l l, e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.

Adres strony internetowej (URL): www.pgm-polkowice.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzeh lub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeteti dotyc4t)t

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z

innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakesie za przeprowadzenie postgpowania

odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zamfwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostalych zamawiaj 4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

NieograniczonS pelny i bezpoSredni dostgp do dokumenttiw z postgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
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zamowlenta

http ://www. bip.pgm-polkowice.com.pll

Dostgp do dokumentdw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w

inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. 59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz4dzeri lub format6w plik6q

ktdre nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskai pod

adresem: (URL)
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II.l) Nazwa nadana zam6wi enilrr przez zam^wiaj{cego: ,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w

6ciekowych z Oczyszczalni 6ciek6w w Polkowicach".

Numer referencyjny: Nr sp.2012020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

Il.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu

do:

Zamrwiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg6ci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czg6ci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

urykonawcv:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapolrzebowania i wymagafr ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Zakres przedmiotu zam6wienia: l. Odbi6r osad6w Sciekowych bgdzie sig odbywal od

poniedzialku do pi4tku w godzinach migdzy 7:00 l4:00. 2. Zamaitaj4cy zastrzega sobie mo2liwoi6

odbioru osad6w dciekowych przez Wykonawcg przez 7 dni w tygodniu przez24 godzin.3.

Orientacyjna ilodd do 3500 ton. 4. Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego te2

wymagane jest wcze6niejsze ka2dorazowe podstawienie szczelnych naczep o pojemnoSci co najmniej

28m3, celem zaladunku osadu Sciekowego. 5. JakoSi osadu podlegaj4cego odbiorowi okeSlony zostal

w Sprawozdaniu z badari wykonanych przez Laboratorium Akredytowane, stanowi4cym zalqcznik do

niniejszej SIWZ. 6. Zamawiaj1cy wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbgdnego nadzoru w

trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osad6w. 7. Ustalenie iloSci odbieranego osadu

Sciekowego nastgpowai bgdzie poprzez wa2enie na wadze samochodowej zlokalizowanej na
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skladowisku odpad6w w Trzebczu na koszt Zamawiaj4cego. 8. Rozliczenie za odbi6r osadu odbywad

sig bgdzie na podstawie karty przekazania odpad6q za miesi4c w kt6rym usluga zostala wykonana. 9.

Slimak podajqcy osad znajduje sig na wysokoSci 2,50 metra. Wykonawca powinien dostosowai spos6b

odbioru osad6w do tej wysokoSci.

IL5) Gltfwny kod CPV: 90513600-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513600-3

905 13600-4

90513600-5

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamdwienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupfw - szacunkowa calkowita

maksymolna warloit w calym olcesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll,7) Czy przewiduje si9 udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6 i 7lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okedlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowawart.6T ust. I pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwodi udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6,

polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych uslug, kt6rych zakres stanowii bgdzie nie wiEcej niz2O%io

warto5ci zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byd w okresie 3

lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamdwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 12 lub dniach:

lub
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data rozpoczgciai lub z koirczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

t

EKONOMICZNYM,

rrl.l) WARUNKI UDZLAT,U W POST4POWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej' o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okredlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja iinansowa lub ekonomiczna

Okedlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.3) Zdolno66 techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: I . Wykonawca spelni warunek j e2eli *ykahe: a) nalefft4 realizacjq w

okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okresie : -co najmniej jednego zam6wienia polegaj4cego na

wykonywaniu uslug odbioru i zagospodarowania osad6w Sciekowych o l4cznej wartoici co

najmniej 100.000 zl 2. W prrypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostan4 spelnione

wyl4cmie je2eli: a) co najmniej jeden z nich wykaze realizacjg - co najmniej jednego zam6wienia

polegaj4cego na wykonywaniu uslug odbioru i zagospodarowania osad6w Sciekowych o l4cznej

wartoSci co najmniej 100.000 zl

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnodci przy rcalizacji zam6wienia

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art,24 ust.l ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art,24 ust.5 ustawy

Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:
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rrr.3) WYKAZ OSWTADCZEI( SKLADANYCH PF.ZEZ WYKONAWCq W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIAI,U W POSTDPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu $Tkluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w

postQpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEIT LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PR7'EZ

WYKONAWC4 W POSTDPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.$ WYKAZ OSWLq.ICZNN LUB DOKUMENToW SKI.ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT I

USTAWY PZP

ilr.5.1) w ZAKRESIE SPELNIANTA WARUNK6W UDZIALU W POST4POWANIU:

a) W przypadku stosowania osad6w Sciekowych na zasadach okre5lonych w art.96 ust. I pkt.1-3

ustawy o odpadach Wykonawca zobowi4zany jest do: -dostarczania Zamawiajqcemu wypisu z

ewidencji grunt6w wraz z mapami ewidencji grunt6w na kt6rych bgd4 stosowane osady Sciekowe z

zaznaczeniem innym kolorem numer6w dzialek i ich powierzchni na kt6rych osady te maj4 by6

stosowane. -dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiaj4cego badaf grunt6w, na kt6rych b9d4

stosowane osady Sciekowe oraz przekazania badari grunt6w Zamawiaj4cemu ( I pr6bka / 5 ha).

badania grunt6w na kt6rych maj4 by6 stosowane komunalne osady dciekowe winny byi wykonane

kerZdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania grunt6w winny byi wykonane metodami

referencyjnymi wskazanymi w zal. 5 do rozporzqdzeniaMinistra Srodowiska z dnia 6lutego 2015r.

w sprawie komunalnych osad6w Sciekowych (Dz. U. 22015r., poz.257). Zakes badan grunt6w
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powinien byd zgodny z $ 6 w/w rozporzqdzenia. b) W przypadku unieszkodliwiania (w tym

skladowania), lub odzysku ustabilizowanych komunalnych osad6w Sciekowych (kod: l9 08 05) na

innych zasadach niZ okeSlone w art.96 ust.1 pkt.l-3 ustawy o odpadach Wykonawca jest

zobowiqzany do dostarczenia w aLnej decyzji - zezwolenia na dany spos6b przetwarzania osad6w

Sciekowych (odzysk lub unieszkodliwianie). c) wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w

przypadku Swiadczeri okesowych lub ciqglych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat

przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu,

aje2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest k6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiot6q na rzeczkldrych dostawy lub usfugi zostaly wykonane,

oraz zalqczeniem dowod6w okredl alqcych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s4

wykonywane naleirycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dL inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku

Swiadczeri okresowych lub ci4glych s4 wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym ch arakterze wykonawca niejest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie

wykonawcy; w przypadku dwiadczef okesowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje

b4d2 inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny by6 wydane nie

wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu; d) zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w art.

22a wtav'y;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III.O WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt IIL3) - IIL6)

Odwiadczenie wjaki spos6b bgdzie zagospodarowania w/w osad6w Sciekowych, czy bgdzie to: a)

przetwuzanie (poza odzyskiem wyszczeg6lnionym w art.96 ust.l pkt.l-3 ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (Dz. U. z20l9r. poz.701 zp6L. zmianami) b) odzysk na zasadach oke6lonych w

art. 96 ust.1 pkt.1-3 ustawy o odpadach - ze wskazaniem na konkretny spos6b odrysku odpad6w: .

w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich plod6w rolnych wprowadzonych do obrotu

handlowego, wl4czaj4c w to uprawy przeznaczone do produkcj i pasz, . do uprawy rodlin

przeznaczonych do produkcji kompostu . do uprawy ro5lin nieprzeznaczonych do spo2ycia i

produkcji pasz W przypadku stosowania osad6w w celach okreslonych w art. 96 ust.l pkt.l-3,
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ustawy o odpadach wymagane jest przedloZenie: a) dokumentu potwierdzaj4cego prawo do

wladania gruntami spelniaj4cymi wymagania w/w ustawy o odpadach o powierzchni niezbgdnej do

zagospodarowania wytwarzanych w ci4gu trwania umowy osad6w dciekowych (aktualny wypis z

ewidencji grunt6w) w jakiej dawce osady bgdq stosowane: nalezy r6wnie2 podai czy osady b9d4

stosowane w dawce jednokrotnej na rok, czy w dawce skumulowanej raz na 2 lrtb raz na 3 laIa., b)

o6wiadczenie, ze grunty na kt6rych bgd4 stosowane osady Sciekowe nie sq objgte zakazarni

wymienionymi w art. 96 ust. l2 ustawy z dnia l4 grudnia o odpadach oraz spelniaj4 wymagania $ 2

ust.l pkt. 4,5,6,7 Rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie

komunalnych osad6w Sciekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257) c) odwiadczenie,2e na danych

gruntach gdzie bgd4 zastosowane osady z oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach nie bgd4 stosowane

osady z innych oczyszczalni Sciek6w oraz 2e niezwlocznie po dowiezieniu osad6w na wskazane

grunty Wykonawca dokona we wlasnym zakesie zmieszania (np. przeorania) osadu z gruntem d)

o(wiadczenie,2e Wykonawca zobowi4zuje sig, wykonai na wlasny koszt w imieniu

Zamawiaj4cego badania grunt6w (l pr6bka / 5 ha) na kt6rych maj4 byd stosowane komunalne

osady dciekowe kaZdorazowo przed ich zastosowaniem oraz przekazania badari grunt6w

Zamawiajqcemu przed odbiorem osad6w. Badania grunt6w winny byi wykonane metodykami

referencyjnymi wskazanymi w zal. 5 do rozporzqdzeniaMinistra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r.

w sprawie komunalnych osad6w iciekowych (Dz. U. 22015r., poz.257). Zakres badari grunt6w

powinien byi zgodny z $ 6 w/w rozporz4dzenia. W przypadku przetwarzania (skladowania,

unieszkodliwiania lub odzysku) osad6w Sciekowych nale2y dostarczyi: a) kopig wainej decyzji -
zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie przetwarzania odpad6w - ustabilizowanych

komunalnych osad6w Sciekowych (kod: l9 08 05) (unieszkodliwiania (w tym skladowania), lub

odzysku odpad6w) -ze wskazaniem miejsca prowadzenia wlw dzialalnoSci b) oiwiadczenia, 2e po

odebraniu ustabilizowanych komunalnych osad6w $ciekowych (kod: 19 08 05) z oczyszczalni w

Polkowicach bgd4 one stosowane w spos6b i w miejscu okreSlonym w w/w decyzji Wykonawca

zobowi4zany jest r6wnie2 do dol4czenia odwiadczenie lub poSwiadczenie o posiadaniu wpisu do

Bazy Danych Odpadowych uwzglgdniajqcego transport ustabilizowanych komunalnych osad6w

Sciekowych wraz z podaniem numeru rejestrowego. Pelnomocnictwo wystawione dla osoby

skladaj4cej ofertg, podpisane przez osobg upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy, w

przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. W przypadku skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie, do oferty musi byi dol4czony dokument ustanawiajEcy przez Wykonawc6w

chcqcych startowai wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetargnieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:

Tak

I nformacja na temat wadium

3000 zl sl. trzy tysiqce zlotych

IV,1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek nn poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloaenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5,) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
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Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalo96w elektronicznych.

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l,8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

lV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakuptiw:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:
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Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektroni cznego, rozstiqzah i specyfikacji

technicznych w zakesie pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

cena kosztorysowa brutto 60,00

Warunki platno5ci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustarvy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjnS partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastzeienie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4za:h:

NaleZy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podziat negocjacj i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacjr elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elekhonicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urz4dzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okedlenie minimalnych wysokodci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan? wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wzor umowy

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

nie wymagane

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ezeli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data:08.01.2021, godzina: I 1:30,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg
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nieograniczony, pnetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mogq byC sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>jgzyk polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostateczrego terminu skladania ofert)

IV.5.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udziclenie zam6wienia, w przypadku

niepzyznrnia 6rodk6q kt6ro mirly byd pneznaszone na slinrnsowanie caloici lub czgSci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:


