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Ogłoszenie nr 570114-N-2020 z dtta 2020-08-05 r.

GminnY Zakład,Komunalny z siedzibą w Dąbrówce WielkiejWZgierza: Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach w roku szkolnym 2020t2021

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Usługi

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamięszczanię obowiązkowe

Ogłoszenie dotycry: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegaĆ się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalnoŚĆ,lub działalnoŚĆ ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będąrea|uowaĘ

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

NalezY PodaĆ minimalnY procentowy wskaźnik zatrudnięnia osób należącychdo jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż3)Yo,osób zatrudnionych przęzzakładypracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄeY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię

PostęPowanie PrzeProwadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

Informacj e na temat Podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

po stępowanie j est przeprowa dzane wsp ólnie przez zamawiaj ących
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Nie

Ieżelitak,naleĘ wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie orazpodać

adresY ich siędzib, krajowe numęry identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz danymido kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

Nię

W PrąPadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamavńającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny ZakJadKomunalny zsiedztbąw Dąbrówce Wielkiej WZgieua,krajowy

numer identyfikacyjny 47030675200000, ul. ul. Kościelna 42529, 95-100 Zgieru,woj. łódzkie, państwo

Polska, tęl. 4ż7 l78 253, e-mail gzk_zlls@poczta.onet.p1, faks .

Adres strony internętowej (JRL) : www. gkdabrowka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres stronY intemetowej pod którym.moŻnauzyskać dostęp do narzędzi iutządzeńlub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMA\ryIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania, w

łm w PrzYPadku wsPÓlnego przeprowadzaniapostępowania z zamawiającymi z innychpaństw

członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest odpowiedztalny zaprzeprowadzenie

PostęPowania, czy i w jakim za]<resie zaprueptowadzenię postępowania odpowiadają pozostali

zamawiającY, czY zamówienie będzie udzielane przęzkazdego z zamawiających indywidualn ie, czy
zamówięnie zostanie udzielonę w imieniu i na rzęczpozostĄch zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

NieograniczonI, PełnY i bezpoŚredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URt)

Nie

Adres stronY internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Nie

www. gzkdabrowka.pl, www.bip. gmrnazgierz.pl

Dostęp do dokumentów z po§tępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

DoPuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

WYmagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:

Inny sposob:

ofeitę naleŻY złożyć osobiście w siędzibię zamawiającgo lub przesłać drogą pocztową

Adres

Dąbrowka Wielka, ul. Kościelna 618;95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna rvymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne

Nie

NieograniczonY,PektY, bezpoŚredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod adresem:

(IIRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Tak
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II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzez zamawiającego: Dowóziodwózdzięcido Zespołu Szkolno-

Przedszkoln_ęgo lM Grotnikach w roku szkolnym 20201202I

Numer referencyj ny z ZP -3 lPN 12020

Przed w§zczęciem po§tępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usfugi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie podzielone j est na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie pra\ryo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

MaksYmalna liczba częŚci zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj t ilość d.ostaw usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i rylmagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego _

okreŚlenie zaPotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: przedmiotem

zamówienia jest usługa transportowa świad czona przęzwykonawc ę na rzęaz zamawiającego, poleg ająca na

dowozie i odwozie dzięci do Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach w roku szkolnym 20201202I,

wrazz zaPewnieniem oPieki w czasie ptzewozów,pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, w okresie

od 01 wrzeŚnia2020 r do 25 częrwca2021 r.Świadczenięusługi winno odbywać się pojazdami sprawnymi

technicznie,PrzęzfLaczonymi do przewozttosób i zapewniającymi przewózuczniów w liczbię wskazanej w

§5 Szczegółowego oPisu przedmiofu zamówięria. Wykonawcamaobowiązek zapewnić opiekę w czasie

Przewozów dzięci.PojazdY, PrZy pomocy których świadczona będzieusługa muszą posiadać ważnębadania

tęchniczne oraz odPowiadaó wymogom określonym w rozpotządzęniu Ministra Infrastnrkfury z dnia
3I.12-2002 r. w sPrawie warunków technicznych pojazdów otazzakresu niezbędnego ich wyposażenia
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(tj.Dz.U.z2016t.poz.2022zezm.),przepisomustawyPrawooruchudrogowym(tj.Dz.U. z2018r.poz.

1990 ze zm.) oraz innym przepisom reguĘącym zagadnienia dowozu osób. Uczniowie winni byó dowozeni i
odwozęni PrzęzwYkonawcę zgodnie z harmonogramemzajęć szkoĘch - planem lekcji ustalonym przęz

DYrektora ZesPofu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach. Usługa dowozu i odwozu musi obejmować

równiez sPrawowanie opieki w czasie przewozów przez opiekuna wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną

odPowiedzialnoŚĆ zabezpieczeństwo przewozonych uczniów. Wykonawca zobowiązaty jestposiadaó na

, okres zawartej umowy ważnęubezpieczenie OC pojazdów sfuzących do wykonywania zamówienia.

Szczegółowy opis trasy zawarĘ jest w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartoŚĆ zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamowienia):

Wartość bęz VAT:

Waluta:

(w PrzYPadku umów ramowYch lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowtta malrsymalna

wartoŚc w całYm olcresie obowiqzywanta umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)Cry przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowaw art.67 ust. 1pkt 6 i 7lub w art.!34
ust. 6 pkt 3 ustarvy Pzp: Nie

OkreŚlenie Przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzięlone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 1,34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawartaumowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-09-0l lub zakończeniaz 202I-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:
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FINAI\SOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI aDZIAŁv \il POSTĘPOWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowejo o ile

wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlęnie warunków: Wykonawcy winni udokumentować, ze posiadają uprawnienia do wykonywania

okreŚlonej działalnoŚci lub cąrnności. Warunkiem udziafu w postępowaniu jest posiadanie uprawnień tj.

Posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przęwozvosób bądz

zez-vvolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika zgodnie z ustawą z dnla6 września 2001 r. o

transPorcie drogowym (tj.Dz.U z20l9 r. poz.2140 zę zm.) W przypadku składania oferty wspólnej

kaŻdY z WYkonawców powinien legitymować się w/w licencj ą,bądżzezwoleniem zgodnie zustawąz
dnia 6 wrzeŚnia 200l r. o transporcie drogowym. Zamawiająęy uznawarunęk za spełniony, jeżeli

WYkonawcavłYkaŻe, ze posiada aktualną na dzięńskładania ofert licencj ę zez-łvalającą na wykonywanie

krajowego transPortu drogowego osób. w zakresię przęwonJosób bądz zęzvvolęnięna wykonywanie

zawoduPrzewoznika drogowego, zgodnie zustawązdnia6 września 200I r o transporcie drogowym.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

OkreŚlęnię warunków: Zamawiający żądaudokumęntowania sytuacji ekonomicznej i finansowej.

WYkonawca winien byĆubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalnoŚci gospodarczej zwięanej z ptzedmiotem zamówięni a. Zamawiający vznawarunęk za

sPehrionY, jeŻeli Wykonawcawykaże, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakręsie Prowadzonej dzińalnoŚci gospodarczej zvłiązanej zprzedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną minimrrm 80 000 zł.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenię warunków: W zakresię potencjafu technicznego skierowanego przęzwykonawcę do realizacji
zamówięnia, zamawiĄącY Żądaudokumęntowania dysponowania co najmniej 2 pojazdami sprawnymi

technicznie, w łm 1 zastępczy,zapewniającymi przewózuczniów w liczbie wskazanej w §5
Szczegółowego oPisu przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia posiadania doświadc zenia,

WYkonawca musi udokumentowaó (wykazać), żę rcalizował w ciągu ostatnich 3 lat przed,upĘwem

terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzen ia działalności jest krótszy _ w tym okresie, minimum 1
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ush]gę Polegającą naprzęwozie osób o wartości co najmniej - zł25 000.- bruttokńdawrazzpodaniem

Przedmiofu usfugi, dat wykonania i podmiotów narzeczktórych usfugi zostały wykonane orazzałączenia

referencji, zktórychbędzie wynikać czy zostaĘ wykonane lub są wykonywan e naleĘcie. Zamawialący

wYmaga od wykonawców wskazania w ofęrcie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

Postępowaniu imion i nazrvisk osób wykonujących czynności przy realizacjtzamówieniawtazz

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcie lub we wniosku o dopuszczenie do udziŃtl

w PostęPowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówięniawraz z

informacją o kwalifika cjach zaw odowych lub doświad czeniuĘch osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PoD STA\ilY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ań. 24 ust. 5 ustawy pzp

Nie Zamawiaj ący przewiduj e następuj ące fakultaĘwne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWrłDCZEŃ SKŁADAN[yCHpRzEzwyKoNAwcĘ w cELu WsTĘpNEGo
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARI]NKI
aDZIA]LU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚwrłnCZEŃ LUB DoKuMENTow, sKŁADANycH pRzEz wyKoNA\vcĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OK0LICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA \ry ART. 25 UsT. 1 PKT 3 USTAWY PZP]
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1) oŚwiadczenia wYkonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnęgo wyroku sądu lub ostatecznej

decYzji administracyjnej o zalegantu z uiszczeniem podatkó% opłat lub składek na ubezpie częnię

sPołeczne lub zdrowofire albo - w przlpadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów

PotwierdzającYch dokonanie płatności lub nalęzności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyrvnami lub

zawarciewiĘącego porozumienia w sprawie spłat Ęch nalezności. 2) oświadczenia wykonawcy o

PrzYnaleŻnoŚci albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l
pkt23 ustawy PZP, a w przypadku prrynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawc amożę

ńoŻYÓ wraz z oŚwiadczęniem dokumenty,bądź informacje potwierdzaj ące, że powiązaniaz irrnym

wykonawcą nie prowadzą do zakJóceniakonkurencji w postępowaniu.

ru.s) WYKAZ oŚwrłnczEŃ LUB DoKUMENTow sKŁADANvCH pRzEZWyKoNAwCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, o KTÓRyCII MoWA w ART. 25 UsT. 1 pKT 1 USTA\ryy pzp

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARI]NKÓW UDZIAŁU w poSTĘpoWANIU:

aktualną na dzięh składania ofert licencj ę zemvalającą na wykonywanie krajowego transporfu drogowego

w zakręsie PrzęwonJ osób, bądŹ zerwolęnie na wykony,rvanie zawodu przewożttlka drogowego zgodnie z
ustawą z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r.o transporcie drogowym ( tj. Dz,U. z 2019 t. poz.2t40).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIłDCZEŃ LUB DoKUMENTów sKŁADANvCH pRzEz WvK9NAWCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, o KTÓRyCII MowA w ART. 25 UsT. 1 pKT 2 UsTAwy pzp

w celu Potwierdzenia sPełniania warunków udziału w postępowaniu doĘczących zdolności technicznej

lub zawodowej wYkonawcazłoĘ: l.wykazusfug wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłYch równieŻ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

wrazz Podaniem ich wartoŚci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzęczktórych usługi zostaĘ
wYkonane, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę

Polegającą na Przęwozie osób o wartoŚci co najmniej : - ń 25 000._ brutto każda oraz zńączy referencje, z
których wYnikaĆ będzie czy te usfugi zostaĘ wykonane lub są wykonywane naleĘcie. Z.wykaz pojazdów

dostęPnYch wYkonawcY do wykonania zamówienia: wykonawca musi wykazać,ze dysponuje co najmniej

2 Pojazdami ( w tYm jeden zastępczy), sprawnymi technicznie, zapewniającymi przewózuczniów w
licńię wskazane w §5 Szczegółowego opisu przedmiofu zamówienia. Wykazan ie przezwykonawcę

Posiadania co najmniej takiego potencjału tęchnicznego, uznane zostanię przęz zamawiĄącego, jako

spełnienie powyzszego warunku.
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE }VYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) oPIs

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : P rzetar g nieograniczony

W.1.2) Zamawiaj ą cy żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaliczęk:

IV.1.4) WYmaga się złoŻenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

DoPuszcza się złoŻenie ofert w postbci katalogów elektronicznych lub dołączeniado ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopllszcza się złożenie oferty wariantowej

ZłoŻęnię ofęrfY wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:

IV.1.6) PrzewidYwana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(Przetarg ograniczonY, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna licńa wykonawców
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Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego §ystemu zakupów:

umowa famowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przęwidziana maksymalna liczba uczęstników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

zamów ięnie ob ej muj e u stanowi eni e dynami c znę Eo systemu zakup ów :

Adres stronY intemetowej, na której będązamieszczonę dodatkowę informacje doĘczącedynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię ńożęnięofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się Pobranie ze ńożonych katalogów ęlektronicznychinformacji potrzebnych do sporzą dzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest PrzeProwadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszenteln/ Nie

Nalezy podać adres strony internętowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleĘ wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartościo rvynikające z opisu przedmiotu
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NalezY PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczn ej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje doĘczące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziaty sposób postępowania w toku aukcji ęlektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzysĘwanego sprzętu elęktronicznęgo, rozvłiryafii specyfikacji technicznych w

zakręsie połączehl.

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elekhonicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

CzY wYkonawcy, którzy nie złoźryti nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.z) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofert:

N.2.2) Kryteria

Kryteria
|Znu"r"ń

cęna
luo,

00

termin płatnościlńń

IV.2.3) Zastosowanie Procedury, o której mowa w art. 24aa ast.l ustawy pzp (przetargnieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferry:

Przęwidziane jest zastrzężęnię prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przepr ow adzenia nego cj acj i
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Przewidziany jest podział negocjacji na otapy w cęlu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaó informacje na tęmat etapów negocjacji (w łm ticńę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

OPis Potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wYsokoŚci nagród dla wykonawców,którry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozuriązaria stanowiące podstawę do składania ofert, jeżelizamawiĄący przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązah:

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

ElemenĘ oPisu Przedmiotu zamówięnia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaó

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w cęlu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjo mpoprzez
zastosowanie krYteriów oceny ofęrt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres stronY intęmętow ej, naktórej będzie prowadzon a lticyacjaęlektroniczna:

Adręs stronY intęrnetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
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WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w Ęm wymagania

techniczne ur ządzeh informatyc ztly ch:

SPosób Postępowania w toku licytacji ęlektronicznej, w §m określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czastrwania

Wykonawcy,którzy nie złoĘlt nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i waruŃi zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzonę do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wymagani a doty czące zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘ na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazaó zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08- 1 8, godzina: 09:30,

Skrócęnię terminu składania wniosków, ze względuna pilńą potrzebę udzielenia zamówieni a (przetarg
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nieogranicz ony, przętar g o graniczony, negocj acj e z ogło szeniem) :

Nie

Wskazać powody:

JęrYk lub języki, w jakich mogą byó sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

IV.6.3) Termin nniązania ofertą: do: okręs w dniach: 30 (od ostatecznego tęrminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

niePrzYznania Środków, które miaĘ byĆprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Informacj e dodatkowe :
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