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Bytomski Sport Sp. z o.o.: Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego 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 będą realizowały

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

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
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adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomski Sport Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 243699530, ul.

Rynek  19 , 41-902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 288 08 88, , e-mail

zamowienia@bytomskisport.com, , faks 32 289 10 53. 

Adres strony internetowej (URL): bytomskisport.com 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.bytomskisport.com/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://bip.bytomskisport.com/
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty 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: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego: osobiście lub pocztą lub kurierem 

Adres: 

41-902 Bytom, ul. Rynek 19

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika komunalnego wraz z

osprzętem 
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Numer referencyjny: 1/05/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo 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, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot

zamówienia obejmuje: 1. Ciągnik komunalny spełniający następujące wymogi: I. Dane ogólne 1 Rok

produkcji 2017 lub 2018 2 Masa ciągnika z kabiną do 1350 kg w wersji podstawowej 3 Opony do

terenów zielonych typu R3 trawiaste specjalne: przód 23x8.50-14, 4PR, R3 Turf, diagonalne; tył 14-17.5,

4PR, R3 Turf, diagonalne II. Silnik 1 Silnik 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk paliwa,

turbodoładowany 2 Pojemność silnika 1500 - 1600 cm³ 3 Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 35

KM 4 Spełnienie norm emisji spalin min. Stage IIIA 5 Układ paliwowy z automatycznym

odpowietrzaniem 6 Zbiornik paliwa minimum 30 l III. Przekładnia 1 Przekładnia hydrostatyczna co

najmniej 2-zakresowa, sterowana 2 oddzielnymi pedałami przód/tył 2 Blokada mechanizmu różnicowego

3 Napęd 4x4 załączany przez operatora 4 Elektroniczny tempo mat Funkcja automatycznej regulacji

obrotów silnika w zależności od prędkości jazdy IV. Układ hydrauliczny 1 Pompa hydrauliczna o

wydajności co najmniej 35 l/min 2 Co najmniej 2 pary sekcji roboczych w części środkowej lub z przodu

ciągnika i 1 para sekcji z przodu 3 Tylny TUZ kategorii I z końcówkami hakowymi, udźwig co najmniej

940 kg w punktach mocowania 4 Przedni TUZ kategorii 0 (1N), udźwig co najmniej 400 kg, 60cm za

punktami mocowania z dwoma siłownikami hydraulicznymi 5 Hydrauliczne wspomaganie układu
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kierowniczego V. Wał odbioru mocy 1 Tylny WOM o prędkości 540 obr/min 2 Środkowy WOM 2100

obr/min 3 Możliwość pracy wałów WOM łącznie lub oddzielnie, we wszystkich możliwych

konfiguracjach 4 Prędkość wałów WOM niezależna od prędkości jazdy ciągnika VI. Stanowisko

operatora / kabina 1 Kabina z wentylacją i ogrzewaniem 2 Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

ze zwijanym pasem bezpieczeństwa 3 Uchylna kolumna kierownicy 4 Licznik godzin, wskaźnik poziomu

paliwa, wskaźnik temperatury silnika 5 Przednie światła halogenowe 6 Ogrzewana tylna szyba, osłona

przecwsłoneczna, lusterka boczne VII. Wymiary 1 Maksymalna wysokość 2150 mm 2 Maksymalna

szerokość 1400 mm 3 Maksymalna długość z tylnym TUZ 3050mm 4 Maksymalny rozstaw osi 1800 mm

VIII. Pozostałe opcje 1 Uciąg co najmniej 2500 kg 2 Homologacja drogowa 3 Możliwość zamontowania

agregatu między osiami; łatwy montaż agregatu poprzez przejazd przez niego 4 Elektroniczny wskaźnik

zapchania filtra powietrza 2. Osprzęt do ciągnika komunalnego (musi być w pełni kompatybilny z

ciągnikiem): Pług z przesuwem bocznym lewo-prawo i listwą z tworzywa sztucznego: 1. szerokość pługa

nie mniej niż 160 cm 2. wysokość lemiesza nie mniej niż 50 cm 3. waga max 99 kg 4. montaż: TUZ

przedni do traktora 5. uchylna odkładnica z bezstopniową hydrauliczną regulacją na boki, 6. system

wyrównania poziomu. 7. listwa zgarniająca z tworzywa sztucznego o niskiej ścieralności 8. regulowane

na wysokość płozy Zgrzebło – wertykulator - do sztucznej trawy z zestawem sprężynowym: 1. szerokość

robocza między 230-240 cm 2. całkowita waga z zestawem sprężyn odciążających między185-195 kg 3.

2 koła prowadzące, łożyskowane o średnicy 18 cm 4. 4 rzędy szpil ( grabi ) zgiętych w dół w formie

haczyków o średnicy min. 4,5 mm 5. szpile umieszczone w odległości co 16 mm od siebie 6. ilość szpil

nie mniej niż 136 szt. 7. mocny pięciokrotny zwój szpili na ramie maszyny dający efektywną sprężystość

i wydajność pracy oraz uniemożliwiający złamanie się szpili 8. szpile umieszczone na dwóch pływającyh

ramach dopasowujących się samoczynnie do podłoża 9. zaczep 3 punktowy kat. 1 do współpracy z

ciągnikiem 10. długość urządzenia nie większa jak 100 cm 11. zgrzebło wyposażone w zestaw dwóch

sprężyn odciążających agresywność pracy szpil z regulacją w skali od 1 do 6 12. prędkość pracy nie

mniej niż 12 km/h 13. Regulowana wysokość pracy za pomocą krążków dystansowych Szczotka do

sztucznej trawy (zespół szczotki trwałej): 1. Szerokość robocza min. 160-190 cm 2. Waga urządzenia

max. 105 kg 3. Szerokość urządzenia max. 190 cm 4. Zaczep tylny TUZ kat.1 5. 3 rzędy szczotek

czarnych specjalistycznych do pielęgnacji sztucznej trawy w tym min. jeden ułożony zygzakowato 6.

Obustronny zaczep szczotki z przodu i tyłu celem równomiernego zużywania się wkładów szczotkowych

Oczyszczarko-zamiatarka do sztucznej trawy: 1. trzyetapowy system oczyszczania sztucznej trawy 2.

szerokość robocza 160 cm 3. głębokość robocza do 15 mm 4. pojemność zbiornika na zanieczyszczenia

-2 pojemniki po 50 l każdy 5. montaż 1-punktowy do traktora-maszyna ciągniona 6. urządzenie na 4

pompowanych łożyskowanych kołach 7. napęd od WOM ciągnika 540 obr./min 8. prędkość pracy do 5

km/h 9. system jednoczesnej pracy dwóch sit przesiewających- górne sito o średnicy oczek 8 mm, dolne o
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średnicy oczek 6 mm 10. regulacja kąta nachylenia sit 11. zgrzebło poluźniające granulat montowane z

przodu maszyny 12. tylna szczotka wyrównująco-zaczesująca oczyszczony granulat 13. regulacja

głębokości pracy szczotki zbierającej 14. system odkurzacza- 3 filtry cyklonowe pozwalające na pracę

przy mokrej trawie i gwarantujące pracę bez zapychania się elementu filtra 15.odkurzacz umożliwiający

zbieranie drobnego kurzu o średnicy od min. 10 mikronów 16. w zestawie dodatkowe wymienne sito o

średnicy oczek 5 mm 17. szerokość maszyny nie większa niż 190 cm 18. waga: 535-550 kg Rozrzutnik

materiałów sypkich: 1. Ładowność min. 300kg 2. Zbiornik plastykowy o pojemności w zakresie 0,25-

0,30m3 3. Pokrywa zbiornika 4. Możliwość regulacji szerokość rozrzutu materiału sypkiego w zakresie 0-

6m 5. Napęd od WOM 540 obr/min 6. Montaż na TUZ kat I 7. Zapotrzebowanie mocy 15-25 KM 8.

Masa własna max. 100 kg 

 

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 21 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tym samym nie

wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i

finansowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub

zawodowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie. 

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

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
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WARUNKI UDZIAŁU 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 OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu – składane do oferty, b) Oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek

wykluczenia z postępowania – składane do oferty, c) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ww. ustawy składa na wezwanie

Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3.8. SIWZ, dla podmiotu na którego

zdolnościach lub sytuacji polega, d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, zgodnie z art. 24 ust. 11 P. z. p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 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 liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

 

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

nieograniczony) 

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 oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 
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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, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

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

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji

obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: 1.1. zmiana

warunków i terminów dostawy przedmiotu zamówienia – zmiana ta jest możliwa w przypadku

obiektywnych negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności

transportowych, trudności produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań społecznych (petycje,

odwołania, strajki itp.); 1.2. zmiana danych wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana

wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej;

1.3. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ.

2. Kupujący zastrzega sobie również możliwość zmiany umowy w przypadku: 2.1. zmian w

obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji

prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji

przedmiotu umowy; 2.2. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”),

grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

Data: 2018-05-18, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> poski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


