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Ogloszenie nr 773 865 -N-2020 z dnia 29. 12.2020 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: ,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalnig Sciek6w

w Polkowicach"

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU. Dostawv

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dofyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6tych

dzialalno6d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

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

zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ.TCY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie prz ez zamawiaj4cych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiajqcych, 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. dolnoSl4skie,

paristwo Polska, tel. 768 462911, 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 internetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzgdzi i urz1dzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (eieti doQczst):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie postgpowania

odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, cry zarnowienie bgdzie udzielane przezket2dego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostalych zamawiaj 4cych) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

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

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
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zam6wienia

Tak

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

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad 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

Inny spos6b:

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

inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzysta nia z narzgdzi i urz4dzei lub format6w plik6q

kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo3redni i bezplatny dostgp do tych narz4dzi mozna uzyskad pod

adresem: (URL)
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II.l) Nazwa nadana zam6wi eniu przez z m wiajecego: ,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalnig

Sciek6w w Polkowicach"

Numer referencyjny: Nr sp.19/2020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

do:

Zamawi{qcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych cz95ci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na ktdre moue zostad udzielone zam6wienie jednemu

wvkonawcv:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub obeilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Opis przedmiotu zam6wienia l. Polimer emulsja do odwadniania osadu w wir6wce

dekantacyjnej - iloSi: do odwodnienia 720 Mg suchej masy osadu 2. Polimer emulsja do zaggszczania

osadu w zaggszczarce: - ilo56: do zaggszczenia 650 Mg suchej masy osadu Wymagania zmawiaj4cego:

I . Dostawa nastgpowa6 bgdzie sukcesywnie w ilodci wg zlecef' zamawiaj1cego na oczyszczalnie w

Polkowicach w terminie do 4 dni roboczych od daty zgloszenia. 2. Zgloszenie bgdzie w formie

telefonicznej b4d2 w formie pisemnej. 3. Auto dostarczajqce flokulant musi byd wyposazone w windg i

w6zek paletowy lub inne urzqdzenia umo2liwiaj4ce umieszczenie flokulantu we wskazanym miejscu

w budynku przer6bki osadu. 4. Zamawiajqcy wymaga, aby dostawca przeprowadzil pr6by kontrolne

lpoligonowe.l na Oczyszczalni Sciekow w Polkowicach na odwadnianie osadu oraz wspomaganie

zaggszczania osadu z uzyciem flokulant6w, przy czymi l) dla polimeru emulsja (urz4dzenie: wir6wka
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dekantacyjna typ GEA biosolids Decanter pro 3000): a) sucha masa osadu odwodnionego nie mo2e

byt nilszani218,5 % s.m.o., b) sucha masa w odcieku nie moze byi vrlzsza niz 0,1% s'm., c) po

dodaniu do odwodnionego osadu wapna (proces higienizacji CaO) polimer nie moZe stracii swoich

wlaSciwo$ci wiqa4cych, tj. osad odwodniony nie moZe zmienii konsystencji z ziemistej na plynnq lub

mazist4. 2) dla polimeru emulsja (urz4dzenie: Zaggszczacz taimowy Omega MD15) a) sucha masa

osadu zaggszczonego nie mo2e byl ni2sza ni| 5o/o s.m. b) odciek z urz4dzsnia mrtsi byi klarowny. 5. Z

pr6b kontrolnych (poligonowych) zostanie sporzqdzony protok6l bgd4cy integralnE c4ici4 koniecznq

do wzigcia udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego. Na podstawie w/w

protokolu Zamawiajqcy oceni prawidlowodi parametr6w okreSlonych dla osad6w oraz prawidlowoSi

dobranych przez Wykonawcg iloSci flokulant6w niezbgdnych do przetworzenia okre6lonej w

specyfikacji suchej masy osadu. 6. W zwiqzku ze zmianami parametr6w osadu w ci4gu roku, w

przypadku gdy produkt nie bgdzie spelnial parametry w pkt. 4 .1) lub 4.2), dostawca na wlasny koszt

odbierze flokulant niespelniajqcy warunk6w i w ci4gu 5 dni roboczych, od daty zgloszenia wiw

sytuacji, dobierze i dostarczy produkt speiniaj4cy parametry. 7. Pr6by poligonowe bgd4

przeprowadzone w dniach od 07 .01 .2021 r do 1 5.0 1 .2021 r. Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwodi

przeprowadzenia pr6b poligonowych w innym terminie po wczeSniejszym jego uzgodnieniu. 8.

Miejsce dostawy : Oczyszczalnia Sciek6w w Polkowicach, ul. Strefowa 1 1

II.5) Gldwny kod CPV: 24958200-6

Dodatkowe kodv CPV:

f l.6) Calkowita warto66 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowila

maksymalna wartoit w calym olaesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego syslemu

zakup6w)

lI.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. l pkt6 i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkreSlenie przedmiotu, wielkodci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6lubwart. l34ust.6pkt3 ustawy Pzp:
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Zamawiaj4cy przewiduje mozliwoSd udzielenia zam6wiefi na dodatkowe dostawy, o kt6rych mowa w

art. 67 ust. I pkt 7, ; kt6rych celem jest czgsciowa wymiana dostarczonych produkt6w lub instalacji

albo zwigkszenie bie2qcych dostaw lub instalacji albo zwigkszenie bieZ4cych dostaw lub rozbudowa

istniej4cych instalacji , je2eli zmiana wykonawcy zobowiqzywalaby zamawiaj4cego do nabywania

material6w o innych wladciwoSciach technicznych , co powodowaloby niekompatybilnoSi technicmq

lub nieproporcjonalnie duze trudnoSci techniczne w u2ytkowaniu i utrzymaniu tych produkt6w lub

instalacji, kt6rych zakres stanowii bgdzie nie wigcej ni2 20Vo wartoi;ci zam6wienia podstawowego

Powyzsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byi w okesie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy .

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

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

miesi4cach: 24 lub dnia,cht

lub

data rozpoczgci a: lub zakoirczeniat

Il.9) Informacje dodatkowe:

t

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I) WARUNKT UDZI AN,U W POSTqPOWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno3ci zawodowej, o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek j eieli wykrta - nale\tq realizacjg w okresie

ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okes prowadzenia dzialalno6ci

jest kr6tszy - to w tym okresie : co najmniej dw6ch r62nych zam|wieh o charakterze i zlo2onoSci

por6wnywalnej z zakesem przedmiotowym niniejszego zam6wienia w zakresie dostawy

flokulant6w o lacznei warto6ci minimum 150.000 zl brutto
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Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci pny realizacji zam6wienia

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III,2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy nTkluczenia okreSlone w art,24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2l Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nasQpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKT.ADANYCH PR.ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA

SELEKCJI

O6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

Odwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWNNCZNX LUB DOKUMENToW. SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

III.$ WYKAZ OSWNNCZTT( LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PR'ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

[r.5.1) w ZAKRESTE SPELNIANIA WARUNKoW TJDZTALTJ W POSTEPOWANIU:

r6wnie2 wykonywanych, w okesie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo
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wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest

kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,

na rzeczkt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w okredlaj4cych

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 prrypadku dwiadczeri okresowych lub ci4glych s4

wykonywane, a jeaeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w

stanie uzyskai tych dokument6w - odwiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczeri okesowych

lub ci4glych nadal wykonywanych referencje b4dZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nale2yte

wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania

ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu; b) zobowi4zanie innych

podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji

zam6wienia, w sytuacji okeSlonej w art. 22a ustawy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

IIt.6) WYKAZ OsWnOCZOrir LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PR.ZEZ

WYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

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 dolqczony dokument

ustanawiaj4cy przez Wykonawc6w chc4cych startowad wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPN

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy 24da wniesienia wadiumr

Tak

Informacja na temat wadium

l. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem

skladania ofert wadium w wysokoSci 8.000 zl (slownie: osiem tysigcy zlotych).
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IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y poda6 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 zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV,1.5,) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloieniem ofefty zasadniczej;

Nie

IV,1.6) Przewidyrrana liczba wykonawc6w, ktfrzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstleo innowacyine)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umony ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bEdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalo96w elektronicznych

Przewiduje sig pobranie ze z\ohonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert 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

Nalei poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych warto6ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto6ci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalei poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicmej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bqd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokodci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zafi i specyfikacji

technicznych w zakesie polqczeh:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rry nie zlo2yli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Cena brutto 60,00

Warunki platnoSci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w 
^rt.24r, 

ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

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

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby oferu

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

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje
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nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacj i 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 intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wz4dzeh informatycmych:

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

postEpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:
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Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie

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

wz6r umowy

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

nle wymagane

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcyl Tak

NaleZy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: l. Dopuszcza sig zmiang

przedstawicieli stron z przyczln niezale2nych od stron ( zAarzenia losowe, itp.). Strony zgodnie

ustalajq,2e zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego

faktu. 2. Dopuszcza siE zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywist4 omylkg. 3. Termin

realizacji zam6wienia moZe ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a)

wyst4pienia potwierdzonych przez strony w notatce slu2bowej sytuacji uniemo2liwiaj4cych

wykonywanie zam6wienia, powodujqcych utrudnienia i przerwy w realizacji zam6wienia. Termin

realizacji zam6wienia zostanie wydluZony o iloSi dni powoduj4cych utrudnienia i przerwy w realizacji

zam6wienia. Zamawiajqcy pisemnie powiadomi Wykonawca o wznowieniu prac. b) gdy Zamawiajqcy

udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg zam6wienia

publicznego, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy

Prawo zam6wiefi publicznych. 4.Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSd zmiany zakresu rzeczowego

dokonanego przez Zamawiaj4cego, w trakcie realizaili prac lub z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy 5.W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust. 4, Zamawiaj4cy dopuszcza

mo2liwoSd zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 wzoru umowy, poprzez

wprowadzenie do obowi4zuj4cej treSci umowy wartoSci rozliczenia, w nastgpuj4cy spos6b: a)

przygotowanie przez Wykonawcg kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego zam6wienia z

uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okoliczno$ci wskazanych w umowie, b) sprawdzenie

i zaakceptowanie w/w kalkulacji przez zarnawiajqcego , c) spisanie pomigdzy stronami stosownego

aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na podstawie zam6wienia w trybie zam6wienia z
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wolnej rgki

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charaktene poufnym (iezeli dotyczy):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 22.01.2021, godzina: I I :30,

Sk6cenie terminu skiadania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, pruetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mogq byd sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> jgzyk polski

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

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postQpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodkriw, kt6re mialy byi przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cz96ci

zam6wienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:


