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Ogloszenie nr 619455-N-2019 z dnia 2019-l l-06 r.

Gmina Braisk: Dostewa semochodu osobowego w formie leasingu
operrcyjnego

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Zam ieszczanie ogloszenia

_

Dostawy

: Zunieszczwie obowipkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zem6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6ffinansowstrego zc
frodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub progremu

o zrmdwienie mogl

ubiegec

siq wy[cznie zaklady precy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych
dzialalnosd, lub dzialalnosd ich
wyodrqbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bqdl realizowaly zam6wienie,
obcjmuje spolecznl i zewodowl integracjg os6b
bqdqcych czlon kami gru p spolecznie merginelizowanych

Nie

Nale2y podac minimalny procentowy wskainik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej
lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust.2
ustawy Pzp, nie mniejszy nit30%o, os6b zatrudnionychprzezzaklady pracy chronionej
lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postqpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

Postqpowrnie przeprowadza podmiot, kt6remu zemawiejqcy powierzyUpowierzyli przeprowedzenie postQpowlnia
Nie

Informacje nr temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie postqpowenia:
Postgpowenie jest przeprowedzane wsp6lnie przez zamawiajlcych
Nie

Je2eli tak, nale2y wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz podad adresy ich siedzib,

kajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontaktdw:

Postgpowanie jest pzeprowadzane ws@lnie z zemawiajlcymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowedzania postqpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej

-

mejqce

zastosowanie krajowc prawo zem6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES:

Gmina Bransk, kajowy numer identyfikacyjny 50659013000000, ul. Rynek

I ,17-120

Brarisk, woj. podlaskie,

panstwo Polsk4 tel. 085 737-50-31, e-mail seketariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl, faks 085 737-58-04.

Adres strony intemetowej ([IRL): http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzjdzi

i urz4dzei lub formatdw plik6w, kt6re

nie sq ogolnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa
I.3) WSPoLNE TTDZTELANTE ZAMOWIENTA Qe2eli doEc4fl:
Podzial obowiQzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowani4 w tym w przypadku wsp6lnego
przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest
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odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowan

i4

czy iwjakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajq
pozostali
zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielan e pnezka2degoz
zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w
imieniu i narzecz pozostdych zamawiajqcych):
1.4)

KOMUNIT(ACJA:

Nieogreniczony, pelny i bezpoSredni dostlp do dokument6w z postqpowania
molna uzyskrd pod adrcsem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, nr kt6rej zlmieszczonl bgdzie specylikecje
istotnych wlrunk6w zam6wienia
Tak
http ://bip. ug. bransk. wrotapodlasia. pl

Dostqp do dokument6w z postqpowania jest ograniczony - wiqcej informecji
moine uzyska6 pod edresem
Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziaru w postqpowaniu nerety przesyra{:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest pzeslenie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzirlu w postgpowaniu
w inny spos6b:
Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
Oferta musi byd zlo2ona w formie pisemnej za poSrednictwem operatora pocztowego lub poslanca bqdZ osobiscie
Adres:

Urzqd Gminy Brafrsk ul. Rynek 8, l7-120 Bransk

Komunikacja elektroniczna wymrgr korzystenia z narzgdzi i ur4dzerl lub format6w plik6w, ktdre nie s1 og6lnie dostqpne
Nie
Nieograniczony, pehry, bezpo$redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l)

Nezwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego

Numer referencyjny:

Pzed wszczqciem postQpowania o udzielenie zem6wienia przeprowedzono dielog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wicnia: Dostawy
II.3) Informacja o mo2liwoSci skledrnir ofert czqiciowych
Zamowienie podzielone jest na czgSci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpoweniu motne skladad w odnicsieniu do:
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Zamawiajlcy zastrzega sObie prawo dO udzieleni3 1lcznie nastepujlcych CZ,Scilub grup czc̀ci:

Maksymaina liczba czcsci zam6wienia,na kt6re moた

zOstaC udzie10ne zam6wieniejednemu wykOnawcy:

II'4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkott,:alves,
rodzai

i iroie dosnw, usrug rub rob6r budowranych rub okreirenie
:apolr:ebowania i wymagai a w przypadku
)
psrtnerstwa innowacyjnego - okreirenie
zapotrzebowania na innowacyjny prorukt,
uslugg lub roboty budowlane: l'
Przedmiot

zam6wienia l. Przedmiotem zamdwieniajest
dostawa jednej sztuki samochodu osobowego,
fabrycznie nowego w formie leasingu
operacyjnego. 2. Szczegolowy opis przedmiotu
zam6wienia stanowi zd4cznik Nr I
do SIWZ. 2.
Rownowa2nosc rozwi4zai I Zamawiajqcy
)
dopuszcza rozwiqzania r6wnow a,,re
rozwiqzaniom opisanym w SIWZ rub
zalqcznikach do sIWZ.
2) Jeaeli gdziekolwiek w SIWZ lub zalqcznikach
do SIWZ przedmiot zam6wienia okeslon
y zosrd przezwskazanie znaku rowarowego,
patentu' pochodzeni4 zr6dla lub
szczeg6lnego procesu, kt6ry charakteryzuje
produkty lub usrugi to Zamawiaj4cy
dopuszcza oferowanie
rozwiqzai r6wnowa2nych' 3) Jezeli
w opisach wystEpujq: normy, europejskie
oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub
systemy referencji technicznych'
o kt6rychmowawart.30ust. I pkt2
i ust.3 ustawypzp, nale2ytotraktowaijedyniejakopomocwopisie
przedmiotu zamowienia' 4) wykonawca
analizuj4c dokumentacjg opisuj4c4 przedmiot
zam6wienia powinien zalo2yd, ze kazdemu
odniesieniu
o ktorym mowa w art'30 ust' l pkt 2 i
ust'3 ustawy Pzp uzytemu w dokumentacji
towarzyszy wyraz ,,rub r6wnowa2ny,,. 5) w przypadku
zastosowania przez wykonawca rozwiqzari
r6wnowa2nych, jest on obowiqzany wykazac
w trakcie rearizacji zam6wieni4 2e oferowane przez
niego materidy' urzqdzenia lub roboty budowlane
spetniajq wymagania oloeSron e przez zamawiajqcego,
z zas.,zezeniem, by parametry i
cechy u2ytkowe rozwiqzafir6wnowaznych
nie byty gorsze od opisanych przezZamawiaiqcego.

II.5) Gt6wny kod CpV: 661l4O0O_2
Dodatkowe kody CpV:

m**l
lrar

roooo-rl

II'6) calkowita wartosd zamdwienia (ie2eli zamawiaiqqt podaje
informacje

o wartolci zam6wienia)..

WartoSC bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego
sysremu zakup\w

-

szacunkowa calkowita maksymalna warloi1 w calym okresie

obowirywania umowy ramowej lub dyrumicznego systemu zakup6t4)

ll'7)czyprzewidujesigudzieteniezam6wiei,okt6rychmowawert.6Tust.
okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w

na

lpkt6iTtubwart. l34ust.6pkt3ustawypzp:Nie

jakich zostanq udzierone zam6wienia, o ktorych
mowa w art. 67 ust. I pkt 6

lub w art. I34 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II'8) okres' w kt6rym reelizowene bgdzie zam6wienie tub okres, nl kt6ry
zostala zawrrts umowa ramowa tub okres, na kt6ry zostel
ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /zD dniach: 60
lub

deta rozpoczqcia: lubzakoiczenia:

II'9) Informacje dodatkowe: Informacja

o przetwarzaniu danych osobowy ch: zgodnie zart. l 3 ust.

Ii2

rozporzpdze,ia parlamentu

Europejskiego i Rady (-lE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy g5/46/w}(og6lne rozporzqdzenie o
ochronie
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danych)(Dz'un'lJELll9z04.05'20l6r.,str.l),dalej,,RoDo',informujg,2e:

l)administratoremdanychosobowychwykonawcyoraz

os6b, ktorych dane wykonawca przekazd w niniejszym postgpowaniu jest:
urzqd Gminy Bransk ul. Rynek

g, ll-l2oBransk, tel. g5
7375031' fax: 857375804, e-mail: seketariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
dane osobowe wykonawcy przetwuzurcbgdq na podstawie art.6
ust' I lit'c RoDo w celu zwiTanym z postgpowaniem o udzielenie
zam6wienia publicznego pn.: ,postawa samochodu osobowego w
lormie
leasingu operacyjnego,, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- us tawaz dnia2gstycznia 2004 r. prawo zam6wieri publicznych
(Dz' u ' z 2018 r' poz l98 6 ze zm.);2) odbiorcami danych
osobowych wykonawcy bgd4 osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zosranie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy

z dnia29 stycznia 2004

r.

-

prawo zam6wie6 publicznych (Dz.
u. z

2018r'poz'1986zezm'),dalej',ustawaPZP";3)daneosobowewykonawcybgdqprzechowywane,zgodniezart.gTust.

I

ustawypzp,przez

okes 5 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia. Dane te
mogq byc przechowywane przez okes dlu2szy niz wskazany,
o ile wynika to z ustawy z dnia l4lipca I 983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t j. Dz. rJ

. z 201g r. poz. 217 z p6in. zm.\ i
przepisow wykonawczych do tej ustawy; 4) obowiqzek podania przez
wykonawca danych osobowych bezposrednio wykonawcy dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okeslonym w przepisach
ustawy PZP, zwiqzanymz udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego; konsekwencje niepodania okeslonych danych wynikajq
z ustawy PZP;5)w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy
decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22RoDo;
6) wykonawca posiada: a) na podstawie art. l5
RoDo prawo dostgpu do danych osobowych dotyczqcych wykonawcy; b) na podstawie art.l6 RoDo prawo
do sprostowania wykonawcy

danych osobowych*; c) na podstawie art. I 8

RoDo prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
l8 ust. 2 RoDo**; d) prawo do wniesienia skargi do prezesa urzgdu ochrony Danych

zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.

osobowych ul' Stawki 2,00'193 warszaw4 gdy uma Wykonawc4 2e przetwarzanie
danych osobowych Wykonawcy dotyczQcych narusza
przepisy RoDo; 7) Wykonawcy nie przysluguje: a) w zwiqzku z art. l7 ust.3 lit.b,
d lub e RoDo prawo do usunigcia danych osobowych; b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO; c) na podstawie
art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec

ptzetwuzania danych osobowych, gdyz podstawQ prawnQ przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest
art.6 ust. I lit.c RODO. *
Wyja3nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e sku&owaC zmianq wyniku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszae integralnosci protokolu orazjego
zdqcznikow.

**

Wyja3nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywani4 w celu zapewnienia

korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglgdy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSoWYM

I

TECHNICZNYM

lr.l)

WARUNKI UDZTALU W POST4POWANTU

III.I.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre5lenie wanrnkow: Zarnaitaj1cy nie stawia wymagan w tym zakresie. Zamawiaj4cy uzni.^ ze Wykonawca spelnia warunek dotyczqcy

kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre$lonej dzidalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w, je2eli Wykonawca
zlo2y oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzidu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.
Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub

ekonomiczna

Okre5lenie warunkow: Zamawiajqcy nie stawia wymagari w tym zakresie. Zamawiajqcy

sytuacji ekonomicmej i furansowej, je2eli Wykonawca

zlo{

\zrr4?e Wykonawca spelnia warunek dotyczqcy

oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzidu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia.
Informacje dodatkowe

III.l.3)

Zdolno5d techniczne lub zewodows

Okre6lenie warunk6w: Zanawiaj1cy nie stawia wymagan w tym zakresie. Zamawiajqcy uz,:t4' 2e Wykonawca spelnia warunek dotyczgcy

zdolnodci technicznej lub zawodowej, je2eli Wykonawca zloLy o3wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzidu w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
Zarnawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu imion i nazwisk
osob wykonujqcych czynnoSci
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Informacje dodatkowe:

rII.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I)

Podstewy wykluczenie okre5lone

w tt.24ust I

ustawy pzp

lll'2'21ztmawirjqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy
nr podstawie art

24 ust. 5 ustawy pzp

Nie zarnawiajqcyprzewiduje

nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3)WYKAZ OSwIADCZEN SKLADANYCⅡ

PRZEZ WYKONAWCE w cELU WSTEPNEGO POTM/1ERDZENIA,2E NIE
PODLECA ON WYKLUCzENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALUヽ
V PoSTη PoWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCЛ
Òwindczenie o niepodleganiu wykJuczeniu oraz speinianiu warunk6w udzi■

lu w pOstepOwaniu

Tak
Òwindczenie o spehianiu kryteri6w selekcil

Nie

III.4)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W cELU POTwIERDZENIA OKOLICZNOSCI,o KTORYCH MowAヽ
VAR■ 25
PKT3 USTAWY PZP:

US■

1

III.5)WYKAZ OSWiADCZEN LUB DOKIIMENTOW sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCη

W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZALIIAWIAJACECO W cELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,o KT6RYCH MoWA W AR■

25 US■

PKTl USTAWY PZP
IΠ .5。

1)W ZAKRESIE SPELNIANIA WARllNK6w uDZIALU W POsTEPOWANIU:

IⅡ 。
5。

2)W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCЛ

1

:

IⅡ 。
6)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKIIMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,o KT6RYCⅡ
MOWA W AR■ 25

US■

1

PKT2 USTAWY PZP
IⅡ .7)INNE

DOKllMENTY NIE WYMIEN10NE W pktⅡ

l Wypelniony fomularz ofc■ Owy‐ wg zal

13)‐ III.6)

znika nr2 12a do SIWZ 2 Pchomocnictwo w przypadku,gdy ofe■

pehomoc面 ka lub gdy zOstala zlo2ona przez Wykonavl

w wspd面 e

Pzp 3 0̀wiadczenie Wykonawcy o pttnde2noSd dbo braku p″

uЫ egJlcych

a zostala podpisana przez

S"O udZお にnた zam6wie面 a zgodnお z art 23 ustawy

γnde2noSci do teJ salln可

脚 py kapitaow可 ,。 kt6reJ mowa w art 24 ust

l pkt 23 ustawy Pzp‐ wg zal"znka nr 4 do SIWZ wtemhe 3 dnl od dnia zatnieszczenianasttonic intemetoweJ ZalnawitteCegO

mfonlnacJi,o kt6reJ mowa w art 86 ust5 ustawy Pzp.

SEKCJAIⅥ

PROCEDURA

IVl)OPIS
IVl.1)Tryb udZieleni3 Zam6wienia:Przetarg nieogranic20ny

IVl.2)Z3maWinilCyれ d,Wniesienia wadium:
Nic
lnfomatta na tCmat wadiuln

IV13)PrzeWiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienin:
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Nie
Nale2y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV'I'4) wymaga

siq zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia
do

ofert katalogdw elektronicznych:

Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych
lub dolqczenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zlol,enia oferty weriantowej:
Nie
Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko

z

jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

IV.l.6) Przewidywena liczba wykonewc6w, kt6rzy zostanl zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjtty, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawcdw
Maksymalna I iczba wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bg&ie zawarla'.

Czy przewiduje siE ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczesfirikdw umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicanego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sip zlolenie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) A ukcja elektroniczna

Przewidziene jest przeprowrdzenie eukcji elcktronicznej (pr.etarg nieograniczony, pnetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elemenry ktdrych warto5ci bgdl przedmiotem eukcji elektronicznej:
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Przcwiduje siq ogreniczenie co do pruedstewionych wartoSci, wynikejlce
z opisu przrdmiotu zam6wienie:
Nalezy podad' ktore informacje zostanq udostgpnione wykonawcom
w trakcie aukcji elekronicznej orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
I n formacje dotycz4ce przebiegu
aukcj i elektronicznej :
Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji
elektonicznej i jakie bgd4 warunki, najakich wykonawcy bgdq mogli licytowad
(minimalne wysoko$ci postqpieir):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzitu elektroniczrego,
rozwiqzarl i specyfrkacji technicznych w zakesie polqcze6:
wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow
w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich
trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kixzy nie zlo2yli nowych postqpieir, zostanq zakwalifikowani
do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektronicanej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

Gyteria
cena

50,00

gwarancja

20,00

.ermin dostaw) 20,00

IV'2J) Zestosowanie procedury' o kt6rej mowa w ert.24ea ust.

I

ustawy Pzp(przetargnieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjnS prrtnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temlt ncgocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagani4 kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przewidzianejest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podzid negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje ne temat dielogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego pruedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do
skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzid dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzafr:
Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

729

0̀11'019 15:05

https://bzp.uzp .gov.pUZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:...

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat prrtnerstwe innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagani4 kt6rym muszq odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert
wskazanych w specyfrkacji istotnych \ilarunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elekronicznej, w tym wymagania techniczne wz4dzeh
informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym oke$lenie minimalnych wysoko$ci postqpiefl:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elekronicmej i czasie ich trwania:
Czas fwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpiei, zostanq 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 elektronicmej:

Istotne dla stron postanowieni4 kt6re zostanq wprowadzone do heSci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo og6lne
warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siq istotne zmiany postanowief zewartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rcj dokonano wyboru
wykonewcy: Tak
Nale2y wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6d mriany umowy w zakresie: - w przypadku zmiany wysokoSci obowiqzujqcej stawki podatku VAT w

sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastqri zrniana stawki podatku VAT dla usfug objqtych przedmiotem Umowy. W takim
prrypadku Leastngobiorca/Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6d zrniany wysokoSci wynagrodzenia o kwotg r6wnq ro2nicy w kwocie podatku,
jednak2e wyl4cznie co do

czQSci

wynagrodzenia za dostawy, kt6rych do dnia aniany stawki podatku VAI jeszcze nie wykonano; - zmiany

oplat i prowizji obowiqzujqcych u Leasingodawcy/ Wykonawcy. Jednoczenie leasingodawca gwarantuje stdq wysoko3d raty leasingowej. 2.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na kt6re Zamawiaj4cy mote wyrazie zgodg. Nie stanowiq jednoczeSnie
zobowiq4ania do wyra2enia takiej zgody. 3. Wprowadzenie zmiany postanowiefi umowy wymaga aneksu sporzqdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.

IV.6) INTORMACJE ADMIMSTRACYJNE
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Iv.6.l) Spos6b udostqpniania informecji

o

chmrktcze poufnym

(jeZeli dotycat):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2019-ll-14, godzina: l0:00,
Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq porzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody:

Jqzyk lub jqzyki, w jakich mogq by6 sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzidu w postgpowaniu

> polski

IV.63) Termin zwilzrnia ofertl: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewidujc

sil unieweinicnie postlpowanie

o udzielcnie zam6wienir, w

przyprdku nicprzyznania Srodk6w pochodzlcych z

budtetu Unii Europcjskiej orez niepodlcgrjlcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez peistwa czlonkowskic Europejskiego
Porczumicnia o Wolnym Hrndlu (EFTA), kt6rc mirty byd przcznrczone

nl

sfinansowrnie celojci lub czqSci zem6wienie: Nie

IV.6.5) Przewiduje si1 uniewelnienie postgpowenie o udzielenie zem6wienie, jeteli Srodki
neukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiejlcy zamierzel pneznrczy|

slullcc sfinansoweniu zam6wiei nr bsdrnir

nl sfinansowlnie

calo3ci lub czq3ci zem6wienia, nie zostely

mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodrtkowe:

ZALACZNIK I‐ INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CttSclowYCH
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