Ogloszenie nr 622993-N-2019 z

dnia20l9-ll-15

r.

Gmina Brarisk: Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostarvy
Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy : Zam6w ienia publicznego

Zamflwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego

0 zamtiwienie

mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoSd,

lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaty zam6wienie,
obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg ost6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleilqcychdo jednej lub wigcej kategorii, o
kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni| 30o/o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprow adza centralny zamawiaj qcy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie
postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryVpowierzyli prowadzenie postgpowania:
Nie
Postgpowanie jest przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

JeLelitak,nale?y wymieni6 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 zrmawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES:

Gmina Brarisk, krajowy numer identyfikacyjny 50659013000000, ul. Rynek 8 ,

l7-

120 Brafisk, woj. podlaskie, pafrstwo Polska, tel.085 737-50-31, e-mail
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl, faks 0 85

73 7-5 8-04.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_ijrzetargil?p:2079
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyska6 dostgp do narzgdzi i trzqdzeh lub format6w plik6w,
kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Administracj

a samo rzqdow a

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (jeieli dotyczy);
Podzial obowi4zk6w miedzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali
zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkaLdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy
zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostatych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokumentfw z postgpowania mo2na uryska6 pod
adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
Tak
http //bip. ug.bransk. wrotapodlas ia.pllzamowien ia
:

-i
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Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na 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:
Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnej za poSrednictwem operatora pocztowego lub poslqncabqdl
osobiScie.

Adres:
Urzqd Gminy Brafsk, ul. Rynek 8,17-120 Bransk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgilziiurz1ilzefi lub format6w plik6q kt6re nie
sq og6lnie dostgpne

Nie
Nieograniczony,petny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimonra uzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wienivprzez zamawiaj4cego:

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu

operacyjnego

Numer referencyjny:
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamriwienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgSci:.

Nie

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

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg5ci Iub grup czg5ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moLe zosta6 udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

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

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: l. Przedmiotem
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan

zam6wienia jest dostawa jednej sztuki samochodu osobowego, fabrycznie nowego w formie leasingu

operacyjnego.2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi zalqcznikNr 1 do SIWZ. 3.
R6wnowa2noSi rozwi4zah

l)

Zamawiajqcy dopuszczarozwiqzania r6wnowaLnerorwiqzaniom opisanym w

SIWZ lub zalqcznikach do SIWZ. 2) Je2eli gdziekolwiek w SIWZ hlb zal4cznikach do SIWZ przedmiot
zam6wienia okreSlony zostalprzezwskazanie znakt towarowego, patentu, pochodzenia,Zrodlalub
szczeg6lnego procesu, kt6ry charakteryzuje produkty lub uslugi to Zamawiaj4cy dopuszcza oferowanie

rozwi4zah r6wnowaznych. 3) JeLeli w opisach wystgpuj4: norny, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o kt6rych mowa w art. 30 ust.

1

pkt 2 i ust.

3

ustawy Pzp, nale|y to traktowa6 jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zam6wienia. 4) Wykonawca
analizujqc SIWZ opisujqc4 przedmiot zam6wienia powinien zaloLy6,Zekaidemu odniesieniu o kt6rym mowa

w art.30 ust.l pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp u2ytemu w SIWZ towarzyszy wyraz,,lub r6wnowazny". 5) W
przypadku zastosowan ia przez Wykonawc q rozwi1zah r6wnowa2nych, j est on obowi4z any wykaza6 w trakcie
realizacji zam6wienia,2e oferowaneprzez niego materialy,urz1dzenia spelniajq wymagania okreSlone przez
Zamawiajqcego, z zastrzeLeniem, by parametry i cechy u2ytkowe rozwi4zah r6wnowaznych nie byty gorsze
od opi sanych pr zez Zamaw iaj1cego.
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II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez

VAI:

Waluta:

(w

przypadfu um6w ramowych lub dynamicznego systemu zalatptw

wartoit w calym

-

szacunkowa calkowita mal<symalna

olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust.

lpkt6iTlubwart.

134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre6lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust.

1

pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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:

miesiqcach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczgcia: lub za,koitczenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Informacja o przetwaruaniu danych osobowych: Zgodnie z art.l3 ust.l i 2
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia27 kwietnia20l6

r.

w sprawie

ochrony os6b frzycznych w zvtiqzkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz. UE L I 19 204.05.2016 r., str.1), dalej ,,RODO", informujg,2e: l) administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz os6b, kt6rych dane Wykonawcaprzekazal w niniejszym postgpowaniu jest:

Urz1d Gminy Brarisk ul. Rynek 8,17-120 Brafisk, tel. 85 7375031, fax: 857375804, e-mail:
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bgd4 na podstawie art.6

ust.l lit.c RODO w celu mviqzanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,,Dostawa
samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego,, prowadzonym w trybie przetargtJnieograniczonego

-ustawa zdnia29 stycznia20O4r. Prawo zam6wiehpublicznych (Dz.tJ.z20l8 r. po2.1986 zezm.);2)
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bgda osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy

z dnia29 stycnia2004

r.

- Prawo

zam6wieri publicznych (Dz.U.22018 r. poz.1986 ze zrrr.), dalej ,,ustawaPZP";3) dane osobowe Wykonawcy
bgdq przechow).wane, zgodnie z art.97

ust.l ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postgpowania

o udzielenie zam6wienia. Dane te mog4

to z ustawy z dnia

byi przechowywane przez okres

l4 lipca 1983 r. o narodowym

dluhszy niz wskazany, o ile wynika

zasobie archiwalnym i archiwach

(tj.Dz.lJ.22018

r. poz.

217 zp62n. zm.) i przepis6w wykonawczych do tej ustawy; 4) obowi4zek podania przezWykonawcg danych
osobowych bezpoSrednio Wykonawcy dotycz1cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy PZP, zttri}zanymz udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje

niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy PZP;5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b zattomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 6) Wykonawca

posiada: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczqcych Wykonawcy; b) na
podstawie art.l6 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych*; c) na podstawie art.

1

8

RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem
przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy :uzna Wykonawca,Leprzetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy dotyczqcych narusza przepisy RODO; 7) Wykonawcy nie przystuguje: a) w zwi4zku

z

art.17 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

przetwarzania danych osobowych, gdy|podstaw4 prawn? przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest
art.6 ust.l lit.c RODO. * WyjaSnienie: skorzystanie zprawa do sprostowania nie moze skutkowat zmianq

wyniku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianqpostanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustaw4 PZP oraz nie moze narusza1 integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznik6w.

**

WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby frzycznejhtb

prawnej, lub z uwagi nawahne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZtAt U W POSTQPOWANIU
m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w
Okreslenie warunk6w: Zamawiajqcy nie stawia wymagari w tym zakresie. Zamawiaj4cy tzna,2e

Wykonawca spelnia warunek dotycz4cy kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej
dzialalnoSci zawodowej, o ile wynikato z odrgbnych przepis6w, je2eli Wykonawcazlo?y oSwiadczenie o
spelnieniu warunk6w udziafu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunk6w: ZamawiajEcy nie stawia wymagari w tym zakresie. Zamawiajqcy uzna,2e
Wykonawca spetnia warunek dotyczqcy sytuacji ekonomicznej

i finansowej, jezeli Wykonawca zlo2y

oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj1cy nie stawia wymagari w tym zakresie. Zamawiaiqcy uzna,2e

Wykonawca spelnia warunek dotyczqcy zdolno6ci technicznej lub zawodowej, jezeli Wykonawca

zloIy

oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udziatu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wieniawraz z informacjq
o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDsrAwY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia

okreSlone w art. 24 ust.

I

ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIr.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wyKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

posT4powANru NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT 3 USTAWY PZP:

m.5) wyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI-ADANYCH PRJ,r,Z WYKONAWC4 W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT T USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UOZTALU W POSTEPOWANIU:

rrr.5.2)

rrr.6)

w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

wyKAz oswuoczEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

posTqpowANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLtczNoscl o KTORYCH

MOWA W ART. 2s UST.

I PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypelniony formularz ofertowy

- wgzalqcznika nr 2 i2a do SIWZ. 2. Oswiadczenie o niepodleganiu

wykluczenia oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu - wgzalqcznika nr 3 do SIWZ. 3.
Pelnomocnictwo w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy zostala zlolona
przezWykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia zgodnie z art.23 ustawy Pzp.
4.OSwiadczenie Wykonawcy o przynaleLnoSci albo braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o

kt6rej mowa w art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp - wg zalqcznika nr 4 do SIWZ w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l)

OPrS

ry.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj1cy iL4da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

Nie

Iv.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga

sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

katalogriw elektronicznych

ofert

:

Nie
Dopuszcza sig zloLenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

fV.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlo2eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewi dywana minimalna Iiczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego
systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem)

Nie

Nale2y poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostanqudostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacj e doty czqce przebi e gu aukcj i elektron icznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bgdq mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zat'r i specyfikacji technicznych w
zakresie pol4czeh:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,

ktlrzy nie zlozyli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej

etapu:

:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2)

Kryteria

Kryteria

7

cena

60,00

gwarancJa

20,00

termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

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

pr zepr ow adzeni a ne gocj acj

i

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

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

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

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozttiqzah:
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 muszQ odpowiada6
wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenitrliczby 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 dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urz4dzeh informatycznych

:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elekhonicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

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

Wykonawcy,kt6rzy nie zloiyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty czyce zabezpieczenia naleiryteeo wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale2y wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l.

Zamawlja6y dopuszczamolliwoll zmiany umowy w zakresie:

a)w przypadku zmiany wysokoSci

obowi4zuj4cej stawki podatku VAI w sytuacji, gdy w trakcie realizacjiprzedmiotu Umowy nast4pi zmiana
stawki podatku VAT dla ustug objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiaj4cy dopuszcza
mo2liwoS6 zmiany wysoko6ci wynagrodzenia o kwotg r6wn4 r62nicy w kwocie podatku, jednak2e wyl1cznie
co do czgSci wynagrodzenia za dostawy, kt6rych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zmiany oplat i prowizji obowi4zuj4cych u Wykonawcy. Jednoczenie Wykonawca gwarantuje stal4
wysokoSi raty leasingowej. 2. Wszystkie powyilsze postanowienia stanowi4 katalog zmian, na kt6re
Zamawiajqcy moze wyrazi| zgodg. Nie stanowi4 jednoczeSnie zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody.3.
Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy .uqrmaga aneksu sporz4dzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1Y.6.2) Termin skladania ofert

lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-ll -25, godzina: I 0:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnE potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg
nieogranicz orry, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody:

JE yk lub jgzyki, w jakich mogQ

byt

sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu

w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zania- ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez parfistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub

czgSci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiajqcy zamierzal
przezr,acry6 na sfinansowanie caloSci lub czg5ci zam6wienia, nie zostaty mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OF'ERT CZE
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