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Osloszenie nr 761 502-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: ,,Dostawa paliw ptynnych oraz dodatku do oleju
napgdowego AdBlue."

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Dostawv
Zamieszczani,e ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoS6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowa$

zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych
Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskalnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudniony ch przez
zaklady pracy chonionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli

przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

...
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Jezeli tak. nalezy

wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai

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. D4browskiego 2,59-100 Polkowice, woj. dolno$l4skie,
pafrstwo Polska, tel. 768 462

9ll,

e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.

Adres strony intemetowej (URL): www pgm-polkowice.com.pl
Adres profilu nabywcy:

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

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPOLNE UDZIELANTE ZAMOWIENIA (jeieti tlotyczy):
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z

innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (k16ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i

wjakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania

odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez ka|dego z
zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiaj 4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod
adresem (URL)
Tak

http://ww\r.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Adres strony internetowej, na ktrirej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

Fiiefox
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zam6wienia
Tak

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

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyska6 pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

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

inny spos6b:
Nie
lnny spos6b:

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

inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
pisemnie
Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z narzgdzi i wzqdzeft lub format6w plik6w,
kt6re nie s4 o96lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do lych narzgdzi moZna uzyskai pod
adresem: (URL)
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II.1) Nazwa nadana zam6wieniv przez zam wiajqcego: ,,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do
oleju napgdowego AdBlue."

Numer referencyjny: Nr sp.1712020
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

Il.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
IL3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w odniesieniu
do:

Zamawirjqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg5ci lub grup czg6ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

IL4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkori6, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagaft

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane: I. Orientacyjne rocme zapolrzebowanie na dostawg paliwa: a) olej napgdowy (ON) ok.
80 000 litr6w /2 lata b) benzana bezolowiowa (Pb 95) ok. 3000

litrlwl 2lata

c) dodatek do oleju

napgdowego ( Adblue ) ok. 4000 litr6w w pojemnikach o pojemnoSci 18 litr6w/2 lata Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia, zgodnie z zapisami Rozdzialu A SIWZ.

Il.5) Gl6wny kod CPV: 09100000-1
Dodatkowe kody CPV'

F;d

cill

F''dl
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lI.6) Calkowita warto6d zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamdwienia):
WartoSi bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um6w ramowych

maksymalno

wartoit

lub dynamicznego systemu zakup6w

-

szacunkowa calkowita

w calym olvesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zokupdw)

ll.7) Czy przewiduje
134 ust. 6

sig udzielenie

zam6wiei, o kt6rych mowa w art.67 ust.

l pkt6 iTlubwart.

pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okredlenie przedmiotu,

wielkoici lub zakresu oraz warunk6w

na

jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa wart.67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 4.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSi udzielenia zam6wieri na dodatkowe dostawy, o kt6rych mowa w
art. 67 ust.

I pkt 7, ; kt6rych celem jest czgdciowa wymiana dostarczonych produkt6w lub instalacji

albo zwigkszenie bieiqcych dostaw lub instalacji albo zwigkszenie biez4cych dostaw lub rozbudowa

istniejqcych instalacji , je2eli zmiana wykonawcy zobowi4zywalaby zamawiaj4cego do nabywania
material6w o innych wlaSciwoiciach technicznych , co powodowaloby niekompatybilnoSi technicznq
lub nieproporcjonalnie duze trudno6ci techniczne w uZytkowaniu i utrzymaniu tych produkt6w lub
instalacji, kt6rych zakres stanowii bgdzie nie wigcej niZ 20% wartodci zam6wienia podstawowego
Powy2sze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byd w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy

.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zaw^rt^
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: /rrbdniach:
Iub

data rozpoczgci az 01.01.2021 lub zakohczenlaz

II.9) Informacje dodatkowe:

3

1.12.2022
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
rrr.r) WARUNKT uDzrAt u w PosT4powANru

lII.l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno5ci zawodowej, o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
Okre3lenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze: - nale2ytq realizaciQ w okresie

ostatnich trzech laI przed uplywem terminu skladania ofert, ajeireli okres prowadzenia dzialalno5ci
jest kr6tszy

-

to w tym okresie : co najmniej jedno zam6wienia na dostawg paliwa o l4cznej

wartosci min 150.000 zl brutto - dysponowanie przynajmniej jednq, otwart4 calodobowo, stacj4

paliw na terenie miasta Polkowice.
Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zam6wienia
wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe: 2W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych si9 o udzielenie
zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w rozdz.

lll. pkt 1.2) SIWZ

zostan4 spelnione wyl4cznie

jeZeli: -co najmniej jeden z nich wyka2e realizacjg co najmniej jednego zam6wienia na dostawE
paliwa o l4cznej wartoSci min 150.000 zl brutto - dysponowanie przynajmniej jedn4, otwart4
calodobowo, stacj4 paliw na terenie miasta Polkowice

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy wykluczenia

okre5lone w art. 24 ust.

I

ustawy Pzp

lll,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust,
Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

5 ustawy
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ril.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PP(ZEZWYKONAWCQ W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENTA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPET-NIA KRYTERIA

SELEKCJI
O6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI{I LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 W POSTqPOWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3
USTAWY PZP:
a) wykazu 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, ajezeli okres prowadzenia dzialalnoScijesl

k6tszy

-

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w

na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w okredlajqcych

czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o
kt6rych mowa, sq referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
dostawy lub uslugi byly wykonywane. a w przypadku dwiadczeri okresowych lub ciqglych sq
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w
stanie uzyska6 tych dokument6w

-

o5wiadczenie wykonawcy; w przypadku iwiadczeri okresowych

lub ci4glych nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte

wykonywanie powinny byi wydane nie wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania
ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu; b) wykaz stacj i paliw na
potwierdzenie spelnienia warunku technicznego; c) zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby rcalizacji zam6wienia, w syruacji
okreSlonej w art. 22a ustawy;

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH Pp.Z,EZ
WYKONAWCq W POSTqPOWAN|U NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I
USTAWY PZP
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rrr.5.l) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZTALU W POSTQPOWANIU:

ilr.5.2) w zAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWTAOCZEI(I LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCq W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT

2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONf,

w pkt III.3) - III.6)

l.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajqcego
informacji, o kl6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekale zamawiaj4cemu oSwiadczenie o
przynaleZno6ci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wrazze zlozeniem oSwiadczenia, wykonawca moZe przedstawid dowody,
2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia. 2.Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladaj4cej ofertg, podpisane
przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez

pelnomocnika. 3.W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wsp6lnie. do oferty
musi byi dol4czony dokument ustanawiajqcy przez Wykonawc6w chcqcych startowai wsp6lnie
wsp6lnego pelnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPrS
IV. l. I )

Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiajqcy 24da wniesienia wadium:
Tak

Inlormacja na temat wadium
Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem
skladania ofert wadium w wysokoSci 7.000 zl (slownie: siedem tysigcy zlotych).

IV.l.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga

sig zlo2enia

ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
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katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si9 zlo2enie 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 zloircnie oferty wariantowej

Nie
ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w
postQpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog kankurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewi dywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

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
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dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w formie
katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalo96w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz4dzenia olert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) 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:

NaleZy wskazad elementy, kt6rych warto6ci bgd4 przedmiotem

aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, nynikajqce z opisu przedmiotu
zamriwienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej

ijakie

b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacj.
techricznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz4ce 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 post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej:
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rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV,2,l) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

T.neazenie

Cena brutto oleju napgdowego

60,00

Cena brutto benzvnv Pb95

4,00

Cena brutto dodatku Adblue

6,00

termin platnodci od daty wystawienia faktury 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w

art,24^

ust.

I ustanT Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak

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

lV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jesl zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaf zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rczwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiapcy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Firefox

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?

Podziai dialogu na elapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zahi
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 muszq
odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji

i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz4dzefi informatycznych

:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeSlenie minimalnych wysokoSci

post4pief:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Term in otwarcia Iicytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie

id=...

F

iretbx

https:/,/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id-...

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

Wymagania doty czEce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przerviduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na
podstawie ktrirej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1. Dopuszcza sig zmiang
przedstawicieli stron z przyczyn niezale2nych od stron (siiy wyzsze*, zdaruenia losowe, itp.). Strony
zgodnie ustalaj4, 2e zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie stron o

zaistnieniu tego faktu. 2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywistq omylkg.
3. Termin rcalizacji zam6wienia mo2e ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w

przypadku: a) gdy Zamawiaj4cy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej reki
na realizacjg zam6wienia publicznego, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych

mowa w art. 144 ustawy Prawo zam6wieri publicznych. 4.Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSi zmiany
zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawialqcego, w trakcie realizacji zam6wienia lub z

ptzyczyn niezaleznych od Wykonawcy (sil wyzszych*,), 5.W przypadku zaistnienia okolicznoSci
wskazanych w ust. 4, Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoSd zmiany wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w $ 4 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do obowi4zuj4cej treSci umowy wartoSci

rozliczenia, w nastgpujqcy spos6b: a) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do
umowy lub zawarcie umowy na podstawie zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki *sila
wy2sza

-

wydarzenie lub okolicznodd o charakterze nadzwyczajnym, na kt6r4 Wykonawca ani

Zamawiaj4cy nie maj4 wplywu; wyst4pieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialaj1c
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pienia,
Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialal4c racjonalnie, nie mogli uniknqi lub jej przezwycig2y(,; oraz
kt6ra nie moze byi zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajqcenru.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,6.l) Spos6b udostgpniania informacji

o

charakterze poufnym (eZeli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

Firefox

hnps:/&zp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id-...

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 09:30,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg
nieograniczony, przetugograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazad powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu
> jgzyk polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV,6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania 6rodk6w, kt6re mialy byt przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czg5ci
zam6wienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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