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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja iśotnych WarunkóW zamóWienia (jezeli

WWW, bio. mo oDsWiecbo rk, o , WWW. mŃ-Wiecbork, rb io, mojreo ion, info

ogłoszenie nr 350600 - 2016 z dnia 2016,11-24 r.

Więcbork: przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, W

okresach od 16 stycznia 2oL7 r, ilo 23 czerw€a 2oL7 r, oraz od 11 Września

zol7 r, do 22 gfudnia 20t7 r, do szkół w gminie Więcbork (§. do Zespołu

szkół w Pęperzynie, zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi W Jastźębcu,

szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety orzelskich w Runowie Kraj€ńskim,

zespołu szkół w sypniewie, szkoły Podstawowej w zakrzewku), gorących

posiłków iednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie 9miny
Więcbork.

ocŁoszENrE o zAMÓWIENIU - Usługi

zami€szczanie 09łosuenia: obowiązkowe

09łoceni€ dotyey: zamóWienia publiczne9o

zamówienie dotyey projektu hb prcgramu wspdfinansowan€go ze środków Unii Europeisklej

nie

Naa/va p]ojektu lub p]ograńu

o zanńwienie mogą ubiegać §ię Wyłąqnie zakłady pracy ch]onlonej ornz wykonawcY, któryó

dzialalnośą lub działalnoŚĆ ich wyodĘbniońych oĘanlzacyjńl€ J€dnost6Ł któt€ będą r€alizowaly

żamówlenie, obermlie śpoledną i zawodową integrację o6ób bqdą.Tó eł,onkaml grup spol€czni€

maĘlnallżowanych

nle

Naleł podać minimalny procentowy WskaŹnik zatrudnienia osob naleących do jednej lub Więc€j katąorji, o KÓrych

mowa W ań, 22 ust, 2 ustawy Pżp, nie mniej§ą niż 300/0, oób zatrudnionych pzeż zakłady placy chronionej lub

WykonawcóW albo ich jedno*ki (W o/o)

sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY

Po§tępowanie pźeprcwadza centralnY zańawiający

nie



Postępowanie przeprcwadza podniot, któr€mu zańawiająay powier.yłlpowierryli pżeprcWadzenie

podĘpowania

nie

Infolmacje na temat podmiotu któĘmu zam.Wiaiący potrri€rzyupowlerż}li plo^radżenie

po6tępowan ia l

Po§tępowanie ie§t pr2eprowadzane w§pólnie Przea zanEwiaiącYah

Jeżeli tak, naleł Wymienić zamawiających, którży Wspólnie pżeprowadżają postępowanie oraz podać adres1 ich

siedzib, krajowe numery idenMkacyjne oraż osoby do kontaktÓW Wmz z danyni do kontaktów:

Postępowanie jest prz€Prolvadzane wsPó|nie z zamawiaiącyńi 2lnny.h Pań§tw członkowśkió Unii

EuropeJskiej

nie

w przypadku przep.owadzania postępovrania wspólnie ż zamawiającymi z innyah państw

ełonkowśkich Unii Europejskiej - tnają.e zasto§owanie kraiowe prawo zanÓ,vień Publieny,h:

Inforńade dodatkowe:

I. 1) NAa A I ADRES| lviejsko{minny oŚrodek Pomocy spol,irznej W Wlęcbo*u, kajowy numer

idenMkacyjny 9236307600000, ul. !l, l4ickjewicza , 89410 Więcbo*, Woj. kujawsko-pomorskią pańslwo

Polska, teł, 52 389 53 50, e-mail , faks 52 389 53 51,

Adres śrony int€metowej (UŁ)| WWw.bip,mgopswiecboft.pl

I. 2) RoDzA' ZAMAWIAJĄCEGo: lednostki organizacine adminiśracji samoządowej

t.3) WSPÓL E UDZELANIE zAMÓWtENtA (ieź€li dotyey):

Podział obowlązkóW miĘdzy zamawiającymi W prżypadkU WspólnĘo pzepowadzania postępowania, W tym W

prżypadku Wspólnego pżeprowadżania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich lJnii

Europejskiej (który z zamawiających jes odpowiedzialny za pęeprowadzenie postępowania, czy i W jakim

zakresie ża pżęrcWadzenie pośępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamÓWienie będzie

udżelanepzezkażdegozŻamawiającychind}4^idualnie.czyzamóWieniezostanjeL]dzie]oneWimieniuina

źecz pozostavch zamawiających) |

I.4) KoMUNllGcrA|

Ni€ogranieonł pełny i bezpośr€dni do§tęp do dokumentów z po§tępow,nia moźna uzyskać pod

ad]esem (URL)



Adrcś śtrony internetowej, na której zami€szeona będie śpecyfikacja istotnyń warunków

zamówienia

WWW.bip,m9opswiecbo*,pl, WW\ł,mst-Wiecbork,rbip,mojr€]on, nfo

tak

WWW.bip,m9opswiecbo*,pl, WWW,mst-wiecbork,rbip.mojr€ion,info

Dostęp do dokumen!ów z poctępowanla jest ograniąony - więaeJ infoJmacji moźna ury§kaĆ pod

ad]esem

nie

ofelł lub wnlo§kl o dopuszEenle do udzialu w postępowanlu naldy pEesyłaĆ|

Elektrcnicżnie

nie

ad res

Dopusz.zone jeit przecanie of€ń lub wnio§kóW o dopuśżżeńle do udziału w po6iępowaniu w

inny spo§ób!

nie

wymagane i€§t prze§łanie ofeń lub wniośków o dopuszcżenle do udzialu w posĘpowaniu w

inny spo6ób!

tak

Inny spoóbj

osobi&]e lub pocłą

lvliejsko{minny ośrodek Pomocy spolecżnej w Więcboku, ul, l4ickiewicza 22a, 89410 WięcborĘ pokój nr

34 - sekretańat

Końunikada elekhoniena wynEga kożystania z narzędzi i urtądżeń lub fo]maBiw pllkóĄ,v, którc

nie Ę ogólnie dośtępne

NieogEniczony, pełny, beżpołedni i beżpłatny do*ęp do tych nażdzj można uzyskać pod adresem: (UŁ)



II.1) Nazwa nadana zamóWieniu prżez zanawiaiąc69ol prżygotowanie i dostarczenie (dor^,óz) W dni naL]ki

szkolnej, W okre§ach od 16 słcznia 2017 r, do 23 czeNca 2017 r, oraz od 11 Wż€Śnia 2017 r, do 22 grudnia

2017 r, do szkół W qminie WiĘcbork (tj, do Zespołu szkół W PępeĘynią ze§polu szkół z oddziałami

Int€qracyjnymj W ]astżębcu, szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbieł oftelskich W Runowie Krajeńskim, Zespołu

szkół W sypniewią szkoły Podstawollej W zakźewku), 90rących positków jed nodaniowych, dla UcznióW

zamieszkujących na tercnie gminy Więcbo*,

Numer r€fer€ncyjny: DŃ.27 1.2.1.20t6

PEed wszeęciem pos-tęPowania o udzielenie zamówienia Pr.eprct/vadzono dla|og teónieny

nie

II.2) Rodzaj zamóWienia! uśłJgi

tI.3) Informacja o możliwości śkładania ofeń eęś.iowych

ZamóWienie podżelone j€st na części:

Nie

II.4) Kótki opiś przedmiotu źamówienia (W e|kość, zakres, lodzaj ] ilość dostaw, U9Ug lub robót

bUdowlanych lub okreŚlenie zapotftebowania i Wymagań ) a w przypadku pańnerstwa innowaclinego ,

okreŚlenie zapotrż€bowania na innowacyiny produĘ usługę lub roboty budowlane| Pżedmiotem

zamÓWienia je§t prżygotowanie i dośarczenie (dowÓz) W dni nauki szkolnel, W okresach od 16 stycznia 2017 r,

do 23 czeMca 2017 r, oraz od 11 Wfteśnia 2017 r. do 22 grudnia 2al7 l. do szkół W gmlnie Więcbork (tj. do

Zespoł! szkÓl W PępeEynie, Zespołu szkół z oddziałańi Iniegracyjnymi im, k5. ], Twafuowski€o h/ Jastlzębcu,

szkoły Podstawowej ]m. ]. i E, oże skich W RJnoWie Krajeńskim, ZespołU szkół W sypniewie, szkoły

Podstawowej W zakrzewku), gorących posiłkóW jednodan]owych, dla ucznióW zamieszkujących na terenie qminy

WiĘcbork, Liczba dowożonych posiłkóW do posżczególnych sżkół kształtuje się następująco| " Zespół szkół W

sypniewle-12,,szkołaPodśawowaWZakrzewku-13,,szkołaPodśawowaim,].iE.oźelskichWRUnoWie

Kcjeńskim - 15,, Zespół sżkół W Pęperżynie - 22, - Zespół szkół z oddziałami Integmcyjnym W Jaśrzębcu im,

J'Twardowskiego-1o'ZamawiającyzastząasobieprdwoŻrnniejszenia]ubzwiększen]ai|ości(40olo,+40olo)

zamóWienia W żalezności od i oki osob objętych dołWianiem W postaci 90Ęcych posiłkóW jednodaniowych, W

związku z oqran]czeniem pzez Zamawiającąo pżedńiotu umowy, Wykonawcy n]e będą pEy9Ugiwały żadne

roszcżenia W stosunku do zamaw]ającego, Wykonah/cy będzie przysługiwało prawo do Wynagrodzenia Wyłącznie

zd faktyczrle ooslalczore 90lące poi,ki ]ednodaniowe,



II.5) Główny kod cPV: 55523100-3

Dodatkow€ kody cPv:55524000-9

u.6) całkottlita wa.tość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje infofiacje o Warto&i żamóWienia)|

Wartoś beż VAT:

(W prżypadku umów ramowych lub dynamicaĘo systemu żakupóW - szacunkowa całkowita maksymalna

WartoŚ W cavm okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznĘo syśemu zakupÓW)

II.7) cry prz€widuje się tldżlelenle ramówień, o Kórych ńowawań.67 uś, lpK6i7lubwań.
134 u§t. 6 pkt 3 ustawy Pzp! nle

lI.8) ok.€§, w khirym r€allzotłrane będzie zamówienie lub okes, n. który zo6tała zawarta umoMra

rómoMra lub okie§, na któły rostal ustanowiony dynamieny system zakupiów:

data rozpoczęciai 16/01/2077 d&a zakończenia| 22l I2l 2017

II.9) Infonnacje dodatkowe:

SEKCJA UIl INFORMACJE O CHAMKTERZE PMWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Iu.1) WARUNKI UDZAŁU W PosĘPowANlU

u!.1.1) Konpetencj€ lub uprawnlenla do prowadżenia ok]eślonei działalności zawodowei o ile

wYnlka to z odĘbnych prżepislÓĄfl

okleślenie warunkówi

Informacje dodatkoWe

uI.1.2) sytuacja finansowa lub ekoaomiena

okreilenie walunkówI

Informacje dodatkoWe

ln.r.3) zdolność te.hnlena lub zawodowa

okreŚlenie WarunkÓW: ok€ślenie WarunkóWI Wykonawca powini€n Wykazać W okresie o*atnich lzech lat

pżed upływem teminu składania ofeń co najmniej 3 usług polegających na przygotowaniu i dośawi€

WyłWlenia dla określonych grup konsumentóW np. dla szkół, intematów, szpitali, domóW pomocy

społ€cznej, ośrodkóW Wychowawczych, śołĆWek pracownicżych olaz innych miejs., zakwalifikowanych do

żylvienia żbioroweqo,

Zamawiający Wymaga od Wykonawców Wskazania W ofercie lub We Wniosku o dop!rczenie do udziału w



pośępowaniu imion i nażWisk o§ob Wykonujących czynności prży rea|izacji zamÓWienia w€z z informac.ją o

kwalifikacjach zóWodowych lUb doŚWiadczeniu tych oóbi nie

lnformacF dodatkowe:

III.2) PoDSTAWY WYXIUCZENIA

ItI.2.t) Podstawy wyklueenia okreŚlone w ań. 24 ust. 1 us-tawy Pzp

III.2.2) zamawiaiący Przewiduie wyklueenle wykonawcy na podstawie ań 24 ust. 5 u5tawy

Pzp tak

zamawiający prżelvjduje następurące fakultatywne podśawy Wykluczeniai

(podśtawa wykluczenia okreŚlona W ań, 24 ust, 5 pkt 1 u*awy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIĄ ŹE NIE PODLEGA Ol{ WYKLUCZEI{IU ORAjZ SPEŁI{IA WARUNKI UDZAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA XRYTERIA SELEKC,I

oświadażenie o niepodleganiu wyklueeniu oraż śpelnianiu waaunkÓW udzlału w pośtępowaniu

tak

oświadeenle o ipelnlanlu kryteriów sol€kcji

nie

IlI.4) wYKA:z oŚWIADczEŃ !U9 DoruMENTÓW , sKŁADAt{YcH PRzEz wYKoNAWcĘ W

PosTĘpoWAl{IU NA wEzWAl{IE z^iłAWIAJAcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o

KróRYcH rłowA w ART. 23 UsT, 1 PKl3 UsTAuł PzP:

Aktua|ny odpis z Właściwego re,iestru |ub centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci gospodarczej,

Wystawiony nie WczĆniej niż 6 miesięcy pźed upływem teminU składania ofeń,

ttt.s) WYlGz oŚwIADczEŃ LUB DoKuMENńW sKtADANYcH PR;zEz WYKoMwcĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POIWIERDZENIA OKOLICZ OŚCr, O

rcńnycx lłowł w lnl. 25 usT. 1 pKT 1 UsTAWy pzp

tu.5.1) W ZAKRESIE spetlrlnre mnulxów UDaAtU w PosTĘPoWA IU!

1, Wykaż u9u9 (załącznik nr 4 do sIWz) oraz pośWiadczenia (referencje) lub inne dokumenty potwieldzające

należyte Wykonanie usług W okre§i€ ostatnich 3 lat pżed upłylv€m teminu składania ofeń, z tym, że W

odniesieniu do nadal Wykonylvanych Usług okresowych lub ciągłych pośWiadczenie powinno być Wydane nie

Wcześniej niż na 3 miesiące prżed upł}$/em t€rminu sktadania ofelt, 2. oŚWiadczenie Wykonawcy - j(śi z

Uzasadnionych prżyczyn o obiektywnym charakteże Wykonawca nie je§t W §tanie uzyskać pośWiadczenia, o

którym mowa powyżej. JeŚli Wykonawca składa oŚWiadczenie. zobowiąanyjed PodaĆ prżyczyny blaku

moźliwości uzyskania pośWjadczenia, W przypadku gdy zamawiający jest podmjotem, na żecż ktorego usłUgi

Wskażane W Wykazie Usług zośĄ Wczćniej Wykonane, Wykonawca ni€ ma obowjązku przedkladania



dowodóW potwierdzających czy u9u9i te zostały Wykonane lub Ę Wykonylvane nalącie.

III.5.2) W zAxREsIE KRYTER!ÓW SELEKCJI:

ItI.6) WYKAZ oŚwtADczEŃ LUB DoKUMENńW sKtADANYcH PRzEz wYKoN/łwcĘ w

PosTĘPowANIU A wEałrANIE ZAMAWIAJACEGo W cELU PoTWIERDZEI{IA oKollczNoŚcr, o

KńRycH MowA W ART. 25 Usr. 1 pKT 2 usTAwy pzp

Decy4a Państwowąo Powiatowąo Inspektora sanitanĘo stwierdzająca, że sórnochód, którym Wykońawca

dowożi posiłki W termosach lub innych naczyniach odpowiada Wymaganiom sanitamo-higienjcznym do

transpoltlJ żywno&i.

tII.7) INNE DolruMENTY NlE WYMIENIoNE w pkt III.3) - III.6)

1, ForńUlaż ofelty (zaĘznik nr 1 do SIWZ). 2. Wypełniony plan tlasy (zaĘznik n.6 do SIWZ). ], W

przypadkU oferty składanej prżez Wykonaw€óW Wspólnie Ubieqających się o udzielenie zamóWienia do oferty

naleł doĘczyć pełnomocnictwo W oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pmż

notariusza. 4, W tefiinie 3 dni od zamieśzczenia na stronie intem€towej informacji, o ktoĘ mowa W ari. 86

pkt, 5, Wypełnione i podpisane ośWiadczenie o prźynależności do tej sam€j grupy kapitałowej albo podpisane

ośWiadcz€nie o braku prżynależnoś.i do grupy kapitałrwej - załącznik nr 5 do sMz. 5, W prłpadk!

polegania na zasobach innąo podmjofu W zakresie zdolności technicżnej lUb zawodowej - Wykonawca złoł

(W szczĘólności) pisemne zobowiązanja innych podmiotÓW do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobóW z zakresu zdolnoścj technicznej i zawodowej na okre§ korżystania z nich przy

Wykonywaniu zamóWienia, któle to musi Wskazywaci a) zakres dośępnych vlykonawcy żasobÓW innąo

podmiotu, b) spogjb Wyko.zystania zasobóW innego podmiotu, pr.ez Wykonawcą prży wykonwaniu

zamóWienia publicżnego, c) zakre§ i okres udżialu innąo podmiotu prży Wykonywanju zamówienia

publicmĘo, d) infomację czy podmiot. na zdolnoś.iach którego Wykonawca po|€ga W odniesieniu do

warunkóW UdziałU w postępowan]u dotyczących kwalifikacji zawodowych lub dośWiadczenia, łealizuje usłUgi,

których Wskazane zdolnoŚci dotycą.

SEKCJA IVI PROCEDURA

Iv.1) oPIs

lV.1.1)Tayb udzlelenla zamówleniai pżetarg nieog€niczony

Iv.1.2) zamawiaiącY żąda wnie§lenia wadiUm:

nie

IV.1.3) Przewiduj€ §ię udzieleńie żeliaz€k na poeet wykonania .ańówieniól

nie



IV.1,4) wymaga 5ię złoż€nia ofeń w Po§taci katalogów eleK]ońlenyó lub dołąąenia do ofeń

katalo9ów elektronienychI

nie

Dopuszcza §ię złożenie ofeń W postaci katalogóW elektronicznych lub dołączenia do ofeń katalogóW

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkoWeI

tV.1.5.) wymaga się złożenia oferł Wariantowej|

Dopuszcża się żłożenie ofeĘ Wariantowej

złożenie ofelv Warianto\łej dopuszcza się tyLko zjednoczesnym złożen]em ofelty zasadniczej:

Iv.t.6) Pżewidywana lieba wykonawóW, ktiórży zogtaną zap]ośzenl do !działu w Postępowaniu

(pźetarg ograniczony, nĘocjacje z ogłonenlem, dialog konkurencńny, pańnerstwo innowacyjne)

Liczba Wykonawcó!,J

Pżewidywana minimalna Iiczba wykonawcÓW

l4aksymalna liczba vlykonawcóW

KM€ńa s€lekcji Wykonawców:

Iv.t.7) tnfomacje na tetmt umowy ranrowej lub dynamienego śyśtem! zakupówI

Umowa ramowa b+zie zawariaI

cą pzewiduje się o9raniczenie licżby ucześn]kóW umowy ramowejI

Infofinacje dodatkoWe:

ZamÓWi€nie obejmuje ustanoWienie dynamicznąo systemu zakupÓWI

nie

Infomacje dodatkowe:



W ńmach umowy Emowej/dynamiczne9o sf§temu zakupÓW dopuszcza się złożenie ofert W formie katalogÓW

e]ektronicżnychI

nie

Pźewiduje się pobranie ze złożonych katalogóW e ektronicznych informacj] potźebnych do spoźądzenia ofeń

W ramach umov!.y ramowej/dynamicznąo s}stemu żak!pÓW:

nie

Iv.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane iest przeprowadzenie aukcii elektronienej (pzetarg ni€og€niczony, prżetarq ograniczony,

neqociacje z oqło9eniem) nie

Naleł wskazać eleńenł, których wa]tości będą prżedmioĘm aukcji elektronien€j!

Przewidlje się ograniczenia €o do przedśtawionych wańóci, wynikające z opi§u pizedmiotu

źamówienia:

nie

Naleł podaĆ, któle infonnacje zo§taną udośępnione Wykonawcom W trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ]ch udosiępnieniaI

InlorTac)e doĘczące pżeo'e9U aukc]l elekironicżnejI

]aki jest pźewidziany sposob postępowania W toku aukcji elektronicznej i jakie bĘdą warunkj, na jakich

Wykonawcy będą mogli lic}towaĆ (m]nimalne WysokoŚci posĘp]eń)|

Informacje dotyczące Wykorżyst}łlanąo spźęiu elektron]cżnąo, rozwiąań i specyfikacji techn]cznych W zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące rejeśracji i idenMikacji WykonawcÓW W aUkcji elektroniczneji

Informacje o liczbie etapóW aukcji elektronicżnej l czasie ich trwania:

Aukcja WieloetapoWa

etap nr czas trwania etapu

czy Wykonawcy, którzy nie złoł i nowych pos1ąpień, zostaną zakwal]fikor4anl do nanępnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektroniczneji

lV,2) KRYTERIA ocENY oFERT

Iv.2.1) r.ryteńa oćeny of€ń|

IV.2.2) lłyteria

KMeńa znaczenie

cena 60



Inforrnacje dodatkowe

Iv.2.3) zasto6owanle prccedury, o któr€i mowa w ań. 24aa ust. 1 uśtawy Ptp (przetarg

nieoqraniczony)

nie

Iv.3) eg€acje z ogłosz€nień, dlalog konkurencyjny, partneEtwo innowacyjne

IV.3.1) Informade na t€mat n€g€acii z ogło6zeniem

lvlinima|ne wymagania, ktorc muęą spełniać wszyśkie ofertyI

Przewidziane jest zastźeżenie prawa do udziel€nia zamóWienia na podstawie ofeń Wstępnych bez

pĘeprowadzenia negocjacji nie

Pżewidzjanyj€* podział negocjacji na etapy W celU ogrcnicżenia liczby ofeń| nie

Naleł podać infomacj€ na temat etapóW nąocjacji (W tym licżbę etapóW):

Iv.3.2) Informacje na teńat dlalogu konkurencyjn€go

opiś potżeb i Wymagań zamawiając€o lUb jnfomacja o sposobie uzyskania Ęo opjsuI

]nformacja o WysokoŚci nagÓd dla wykonawcÓW. którzy podczas dialogu konkL]rencyjnego pż€dstawili

rozwiązania stanowiĘce podstawę do *ładanla ofeĘ jeżeli zamawiający pżewlduje nagrcdy:

Wstępny harmonogram postępowaniai

Podział diaogU na eĘpy W ceLu 09mniczenia liczby rozwiąań| n]e

Naleł podać infomacje na temat etapÓW dialogu:

Infomacje dodatkoWe:

Iv.3.3) Informacje na tenrat pańner§twa lnnoł^racyjnego

Elementy oPisu pźedmiotu zamÓWienia definiujące minimalne wymagania, którym mugą odpowiadaĆ Wszy§tkie

oferty:



Podział negocjacj] na etapy W celu 09raniczeniu liczby ofelt podląających n€gocjacjom popEez za*osowanie

kryteńÓW oceny ofet Wskazanych W specńkacji iśotnych WarunkÓW zamÓWieniai

Informacje dodatkowe:

Iv.4) Licytacja elektłoni€zna

Adres strony internetowej. na której bdzie prowadzona licytacja elektrcnicznaI

Adres strony internetowej, na ktÓĘ jest dostępny op s przedmiotu zamóWien]a W licytacji elektronlcznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i idenMikacji WykonaWcÓW W licytacji eleklrcnicżnej, W tym Wymagania

techn]czne urządżeń informavcżnych :

spoób po*ępowania \ł toku licytacji elekhonicznej, W tym określenl€ minimalnych Wysokok] po§Ępień|

Infomacje o icżb]e etapÓW licytacji elekilonicżnej i czasie ich tlwaniaI

Licytacja Wieloetapo!,Ja

etap nl czas tMania etap!

Wymagania dotycące zabeżpieczenia należyt€go Wykonania umowy|

Wykonawcy, którży nie zloł i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnĘo etapu: nle

Termin otwarcia ic}tacji elektronicznej:

Termin l warurl, zam].nlę(la iC},laCJi elekkollcżnej:

Istotne dla stron postanow]enia, które zostaną Wprowadzone do treśai zawieranej Umovtry W spra!,vle żamóWlenla

publ'cznĘo, albo o9Ólne Warunki umowV, a|bo l^zór JToWyI

Inforńacje dodatkoWeI

lV.5) zMlANA UMoWY

PĘewidui€ siĘ istotne amiany postanowleń zawaftej unowy w stośunku do treśal ofeiĘ, na

podstawie KÓrej dokonano Wyboru wykonawcy: nie

Iv.6) INFoRMAc'E ADMII{ISTRACYJI{E

Iv.6.1) spo§ób udo6tępniania infomacji o óaraldeEe poufnym (jeżeli dotyczy)i

Ś]odki śłuźące ochronle lnfoimadi o chaiakterre poufnym



Iv.6.2) Tednin składania ofeń lub wnio§ków o dopuśzdenle do udziałU w Po§tępowanlu!

Data: 02/1212016, qodzinai 10:00,

skrócenie terminu składanla WnioskÓW. ze względu na pilną pot żebę udżielenia zamówienja (pzetaĘ

nieograniczony, pżetarg ogńniczony, nąocjacj€ z ogłoszeniem)|

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, W jakich mogą być sporządzane ofelty lub Wnioski o dopugczenie do UdziałU W pośępowaniu

Iv.6.3) Termin związania of€Ę: okre§ W dniach: 30 (od ostatecznego teminU składania of€rt)

Iv.6.4) Prrewiduje się uni€ważnieni€ po§tęPowania o udzielenle zamóWi€nia, w Prłpadku

nleprryznanla środków poóodzących z budżetu Unii Europerskle' oraz nlepodl€gaiącYah zwiotowl

środkóMl z pońocy udzlelonej prźez państwa czł,onkow§kie Europejskiego Pol@umi€nia o Wolnym

Handlu (EFTA), kór€ mialy być prreĘnn<żone na sfinansowanie ćaloćci lub ażęśal żżmó$łi€nia: nl€

Iv,6,5) Prrewiduie ślę !nleważnlenle pośtępowania o udzielenie z.mówienla? 

'ęźeli 

Środki cuą.e

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, khór€ zamawiaiący zamierzal

pźeznaczyĆ na sfinansowanie całŃci lub ąęŚćl zamówl€nia, ni€ zortały mu przyżnane nie

lv.6.6) lnformacje dodatkowe|


