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Adr€s strony intemetowej, na lGórej zamieszona będże specyfikacF istohych warunkow amówienia (jeż€li
dotyczy):

htto ://walEawa.stat.oov.ol/zamowieniaoubliczle{y

ogłoszenie nr 36427 - 20L7 z dnla 2017-0343 r.

Warczawa: Dostawa arĘkuł w na potnzeby badania Budżety Gospodarstw

Domourych.

oGŁoszENIE o zAMowIENIU - Dostawy

?amiesząan i e ogłoszen ia : o bowiązkowe

ogłoszen ie dfiyczy: zam wienia pu blicznego

Zam wienie dotyczy projektu lub prcgnamu wsp łfinansowanego ze śrcdk w Unii Eurcpejskiej

nie

Naara prcjektu lub prcgramu

o zam wienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pncy drrcnionej oraz wykonawcy' kt rydt

działalnoĘ lub działalnąść icłr wyodębnionyc|r organizacyjnie jedncteĘ lft rc będą rcalizmały

zam rienie, obejmuje spoleczną i zawodorą integraqję os b będącydt członkami grup społecznie

malginalizowanycfi

nle

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osob naleĘcych do jednej lub więcej katęorii, o K rych

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejsąy niŻ30o/o, osob zatrudnionych pnązakłady pracy chronionej lub

wykonawc w albo ich jednostki (w o/o)

SEKCJA I: ZAMAWIA!ĄCY

Postępora n i e p llzep rcw adla entra l ny za mawi ający

nie

Postępowanie pnzeprcw adzapodmiot, kt rcmu zamawiający powi erzlłlPwtierryli pzepoiladzenie

postępowania

nie

Informaqje na temat podmiotu lG remu zamawiający powierzyłlpowierzyli plołladzenie

postępowania:

Pctępowa n ie jest przep loład zan e wsp l n ie pzez za mawi ającydt

http://bzp.t-zp.go/.pl/otJt/Brąłrser.aspx?id=37lrl28f4lfca&4i}9e815f-b2198dee50e0&patlr=fr17o/o5c03%o*fr170T3Tobw27Jn17.hrnl 1t12
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nte

Jeżeli tak, naleł wymienić zamawiających, K rzy wsp lnie pŻeprowadająpo$ępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery idenffikacyjne oraz osoby do kontakt w wraz z danymi do kontakt w:

Pctępowanie jest pzeplwadzane wsp lnie z zamawiająGymi z innydr pa snry członkorskic Unii

Eurcpejskiej

nie

W przypadku pzeprcwadzania postęporania wsp lnie z zalnawiającymi z innydr pa sttr

członkorskicfi Unii Eurcpejskiej - ]naiąe zastosoranie krajove prawo zam'orie publicznycłt:

Informaqie dodatkowe:

I. 1) NAaYA I ADRES: Urąd StaĘstyczny w Warczawią knjowy numer idenĘfikacyjny 33152400000, ul. ul.

1 Sierpnia 2L,02L34 Warczawa, woj. mazowieckie, pa stwo Polska, tel.22 464 23 26, e-mai!

m.witkowska3@stat.gov.pl, faPs22 846 78 33.

Adres strcny intemetowej (URL): http://wamzawa.stat.gov.pllzamowieniapubliczneus/

I. 2) RoDzAl zAMAwIAlĄcEGo: Mmini*racja rządowa terenowa

I.3) wsPolnr UDZELANIE zAM UWENIA (jeźeli ddyey}

Podział obowiązk w międ4y zamawiającymi w prrypadku wsp lnego p.zeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wsp lnego pzeprcwadzania postępowania z zamawiającymi z innych pa stnl członkowskich Unii

Europejskiej (K ry z zamawiających jest odpowiedŻalny za pzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
l

zakrcsie 7a przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiają CY, C4 zam wienie będzie

udŻelane prz62 t<ażdego z zamawiających indywidualnią czy zam wienie zo*anie udzielone w imieniu i na

rzer,z pozostałych zamawiających) :

r.4) KOMUNil(ACIA:

Nieograniesny, pełny i bezpośrcdni dostęp do dokument w z postępouania można uzyskać pod

adrcsem (URL)

tak

http ://warczawa.stat.gov. pllzamowien ia-pu b licme'us/

Adrcs strcny internetowej, na kt rej zamieszczona będzie specyfikacia istdnyc{r warunk rr

zam wienia

tak

http ://warczawa. stat.9ov. pllzamowien la-pu bliczne-us/

htp://bzp.rzp.gpy.pl/OrryBrorser.repx?id=37lrlłgf/-lfc# 9e815f-b2198dee50e0&patr=fr17o/o5c{/3o/o*fr1703tr3o/o*W27-n17.html 212



3.03.2017 ogłoszenie

Dostęp do dokument w z pctępowania jest ograniczony _ więej infornradi moźna uzyskać pod

adrcsem

nie

Ofefi lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pnesyłać:

Elektrcnicznie

nie

adres

Dopuszczone jest pzsłanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny spos b:

nle

lĘmagane jest pzesłanie ofeft lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny spos b:

tak

Inny sposob:

ofertę w zapieczętowanej kopercie opatzonej napisaml jak w Rozdziale XX p. 8 sIWz naleł złoŻryć w

Kancelarii Uz$u Statystycznego w Warczawie

Adres:

Urąd Statystyczny w Warczawią ul. 1 Sierpnia 2t, 02-134 Warszawa

Komunikacja elektrcniena wymaga korzystania z nazędzi i uządze lub format w plik w' kt rc

nie ą og lnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych nazędzi można u4yskać pod adresem: (URL)

II.1) ilaara nadana zam vYieniu pnez zamawiająoego| Dostawa artykuł w na potzeby badania BudżeĘ

Gospodarstw Domowych.

l{u mer rcfercncyjny: WAW -F A.27 t.2.20 L7

Plzed wszczęeiem postępowania o udzielenie zan wienia przeprcwadzono dialog tedtniczlty

nie

tttpJtbzp.lzp.go/.pl/out/Broivser.aspx?ld=37brl28f/-lfca&4i}9e815f_b2198dee60e0&patr=fr17o/o5Ń3P/o5cfr17ffio/o*u27-n17.hh! 3t12
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II.2) Rodzaj zamiowienia: do*awY

II.3) Informacja o możliwo&j składania ofert częściowydt

Zam wienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) lo, tld opis przedmiotu zam rrienia (wielkość, zakr6, rcdzaj i ilo# dośaw, usłtJg lub rob t

budowlanych lub określenie apot-zÓowania i łvymagari ) aw przYpadku pa nerctwa innowacyjnego -

okleślenie zapotzeborania na innoracyjny prcdulQ usługę lub rcbdy budorlane: Pzedmiotem

zam wienia jest dostawa 5 500 szt. koc w piknikowych i 5 500 szt. torcb bawełrrlanych na potzeby badania

Budżety Gospodarstw Domowych.

II.5) Gł wny kod CPV: 39511000-7

Dodatkore kody CPV: 18936000-9

II.6) Cdkorita wafto ć zam wienia (ieżeli amawiający podaje informacje o waftoki zam wienia):

Waftość bez VAT:

Waluta:

(w prrypadku um w nmowych lub dynamicmqo systa nu akup w - acunkowa cakowib maksymalna

wartość w całym okłuie obowięywania umowy nmowej lub dynamicznqo systemu akup w)

lI.7)Cąyprzewidujesięudzieleniezanriowier 'okt rycfimowawart.67ust. 1pkt6a7lubwaft.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzP: nie

II.8) okles, w kt rym rcalizorrane będzie zam'orienie lub okles, na lG ry została zawalta urnowa

namg1ta lub okles, na kt ry został ustanowiony dynamiczny system zakup w:

data rozpoczęia: 30 l 03 l 20L7

II.9) Informaqie dodatkove:

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDaAŁU w PosĘPowAl{IU

hĘ://bzp.rzp.go/.pl/otJuBro,vser.aspx?.iĄ=JftąffiĘfc*439e815f-b2198dee50e0{lrnhfr17o/offi3o/o5c017o303o/o5cM27_2oflIIvfll 4t12
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III.1.1) Kompetencje lub upnwnienia do prcuvadzenia okneślonej działalnośrj zawodowej' o ile

wynika to z odębnycfi przepis w

określenie warunk w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuaqia finansowa lub ekonomiczna

określenie warunk w: W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zam wienia. Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środk w lub zdolnością

kredytową w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność tec niczna lub zawodorra

określenie warunk w: Zamawiający uzna' iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli

wykażą że wykonał należycie nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swolm rcdzajem i wartością

pzedmiotowi zam wienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje dostawę: koc w, naaut, kap,

tkanin dekoracyjnych, zasłon, kuĘn, ręznik w plaŹowych lub kąpielowYCh, work w wykonanych z juty, z

surowki bawełnianej lub z lnu. Za odpowiednią waftość Zamawiający uznaje min. 15 000 zł.

Zamawiający Wymaga od wykonawc w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udŻafu w

postępowaniu imion i nazwisk os b wykonujących czynności prry realizacji zam wienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osob: nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDsrAurY wYlGUczENrA

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

l|I.2.2) ZamawiającY pzewidule wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp nie

III.3) urYKAiz ośwrnpczEŃ SKŁADA]{YCH PR'zEz urYKoNAwcĘ w CELU wsĘPNEGo

PoTWIERDZENIĄ żr nrr PoDIEGA oN urYKLUczENIU oRA'z SPEŁNIA WARuNKI uDzIAŁU w

PosTĘPoWANIu oRA'z SPEŁNIA I(RYTERIA s ELEKC'I

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunk w udziału w postępoulaniu

tak

oświadczenie o spełnianiu kryteri w selekcji

nle

III.4) ltlYlGz ośwrłoczEŃ LuB DoKUMElYTow 
' 
sKłlDANYcH PR?EzllvYKo]{AwcĘ w

PosTĘPowANIu NA wEzwANIE zAMAunA'AcEGo w cELu PoTwIERDZENIA oKollczNoścr, o

ff RVCU MOWA W ART. 25 UST. I PICT 3 USTAUfi/ PiIPz

http://bzp.rzp.gov.puouuBro^,ser.aspx?td=37fri28f4lfca&439+815f-b2198dee50e0&patrn17o/o*03%*nfi03fF.o/o*Wz7P17'html 5112
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1) Zaświadczenia włafoiwego naczelnika uzędu ska owego potwierdzającego, że Wykonawca nie zaIega z

opłacanlem podatk w, wystawionego nie wczśniej niż 3 miesiące prued upływem terminu składania ofeft

albo wniosk w o dopuszczenie do udział'l w postępowaniu, lub innąo dokumentu potwiedzającqo, Że

Wykonawca zawarł porcanmienie z właściwrm oĘanem podatkowym W spatwie spłat Ęch należnośr'i wnzz

evrlentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności uzyskał pzaruidŻane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na nĘ zaległych płatności lub wstraymanie w całości wykonania decpji właściwego

oĘanu' 2) Zaiwiadczenia włafoiwej tercnowej jednostki oqanizacyjnej Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub

Kasy Rolnicząo Ubezpieczenia Społecmego albo innąo dokumentu potwierdzającego' że Wykonawca nie

zaląa z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofeft albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w p9stępowaniu,

Iub innego dokumentu potwierdzajQce9o, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym olganem W

sprawie spłat Ęch należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności uzyskał

pzewidziane pnwem zwolnienią odroczenie lub rozłożenie na nĘ zaląĘch płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decpji właściwego organu' 3) Informacji banku lub sp łdzielczej kasy o*czędnościowo-

kledytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środk w finansowych lub zdolność krcdytową

Wykonawcy, W okresie nie wczśniejsaym niż 1 miesiąc paed upływem terminu składania ofert albo wniosk w

o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu, 4) Wylozu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku

świadcze okesowych lub ciągłych wnież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat pad upływem terminu

składania ofert albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prcwadzenia

dżałalności jest k Ery _ w tym okresią wrazz podaniem ich wartości, pzedmiottl, dat wykonania !

podmiot w' na rze:zK rych dostawy lub usługi zostaV wykonaną o'azaĘczeniem dowod w określających,

czy te dostawy lub usługi zostaV wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o K rych

mowa' Ę referencje bądź inne dokumenty wystawione prze. podmiot, na rzer;z K ręo dostawy lub usługi

były wykonywane' a W przypadku świadcze okrcsowych Iub ciągłych ę wykonywaną a jeżeli z uzasadnionej

pwczyny o obieĘwnym charaKeze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokument w - oświadczenie

WykonawCY, W praypadku świadcze okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenĘ potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 misiące przd

upływem terminu składania ofeft albo wniosk w o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, 5) oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w PrryPadku przynależności do tej

samej grupy lopitałowej wykonawca może pzedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadą do zakł cenia konkurencji w postępowanlu o udzielenie zam wienia'

Iil.s) urYKA'z ośwrnoczEŃ LuB DoKuurnrow SKłIDA]{YCH PRzE'z UYYKoNAwcĘ w

PosĘPowANIu NA wEZWANIE ZAMAWIA'AcEGo w cELu PoTWIERDZENIA oKoLlczNośct, o

TT NVCN MOWA W ART. 25 UST. 1 PIff 1 USTAINNT PZP

tĘ://bzp.rzp.sp/.puotJuBro/l/ser.6px?id=37tnBbĘrca&/t39+815f-b2198dee50e0&pah=nfio/offi3%5c20170303o/o5cM27_fr17.html 6112
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ur.5.1) w zAl(R.EstE sPEutrA IA wARUilKór' uDzAł.U w PlosTĘPlol'At{tu:

w celu wykazania spełnienia warunku sytuacji d(onomiczlej i finansowej zapeit niającej wykonanie

zamówienia. Wykonawca winien wykazać dę wysokością pośadanych śodkow lub dolnością kt€dybwą w

wysokości co n4mniej 10 000 ż. zamął'iający uaa, iż Wkonawca posiada zdolność technicaą lub

zawodową, jeżdi wykaże, że wykonał nalełcie nie mniej niżjedną dostawę odpowiadającą gvoim rcdzajem i

wartością przedmiotowi zarńwienia. za odpowiedni rcdaj dostawy zamawiaipy uzlaje dosbwę: koców,

nazuĘ kap, tkanin dekoracyjn)rch. zasłon, kurtyn, ręmików plażowych lub lqpidowych, worlów

wykonanych z juty, z suńwki balt ełnianej lub z lnu. za odpowiednią wartoff zama$ria}Fy uzlaje min. 15

000 zł.

Itr.5.2) w zAm'EsrE xRYIERIóW sELExctI:

ttt.6) ltYl(Az dwIADc,ŻEŃ LUB DoruHEiIIórU sKłADAt{YcH PRirEz $lKol{AwCĘ w

PosĘPowA IU 1{A wEaflA rE zAtlAwuu/tcEco w GELU PoTwIER'DzE rA oKolJczl{ośq, o

rńnvcn MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY Pp

lGpia ateśtu/śWiadectwa/ceMkatJ potwierdzającego be4iecaistrvo użytkowania koca piknikowego'

ttl.7) tN E DOruME TY lltE mllllE IO E W pkt lll.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrc

fV.1.I) Tryb udzielenia zam wienia: p.zetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający 4da wniesienia wadium:

nie

Iv.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam ulienia:

nie

Iv.1.4) Wymaga się złoienia ofe w postaci katalog w elektronicznycłr lub dołączenia do ofeft

katalog w elektrcnicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofeft w postaci katalog w eleKrcnicznych lub dołączenia do ofert katalog w

eleKronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

http://bzp.r.zp'go/.pl/ouUBrą^/ser.aspx?id=3-lb2Mfca&439+815f-b2198dee50e0&path=ffi17o/o5c.Bo/o*n'Von3%*u27_nl7.htnl 7t12
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nie

Dopuszcza się złożenle oferty wariantowej

nie

Złożenie ofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:

nie

Iv.1.6) Przewidyrrana liczba urykonawo w, kt rŻy zctaną zaprcs:zeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ognniczony, nqocjacje z ogłozanian, dialog konkurcncy:ny, parffierstvvo innowrcyjne)

Liczba wykonawc w

Pzewidywana minimalna liczba wykonawc w

Makgymalna Iiczba wykonawc w

Kryteria selekcji wykonawc w:

IV.1.7) lnformacje na temat umoily ramowej lub dynamicznego systemu zakup w:

Umowa ramowa bsŻe zawarLa:

Qy przoł-tiduje się ogllaniczenie liczby uczestnik w umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zam wlenie obejmuje u*anowlenie dynamicmego sy*emu zakup w:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowey'dynamicznego systemu zakup w dopuszcza się złożenie ofeft w formie katalog w

elektronicznych:

nie

Pzaruiduje się pobraniezezłoŻonych katalog w eleKrcnicznych informacji potzebnych do spolądzenia ofeft

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup w:

nie

IV. 1.8) Aukcia elektroniczna

Pzewidziane iest pzeprorłladzenie aukdi elektrcnicznej (przetarg niagnniczony, paetarg ognniczony,

nqocjacje z ogloeaniem) nie

http://bzp.rap.gw.pl/OgtlBro/r/ser.aspx?d=57bMfca&439+815f-b2198dee50e0&path=fr17o/o5c}3o/o5cfr17803o/o*W27 2017.html aę
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l{aleł wslłazać elem€nty, lcó.ydl walb!ści Dędą Pr'.dmioEm aukcii Cleldrcnaątcj:

P!2eu'idu'e 9ię ograniąni. o do Pradstawionydl wartośd, wynIka*|e z opicu przedmiohr

zamórvi€nia!

nie

Naleł podać' lGórc informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakie aukcji dektronicaej oraz jaki

bdże temin ich udo$ępnienia:

Informacje dotycące przebiąu aukcji eleKroniczlej:

Jaki jest przeuridżany gosób postępowania w toku aukji eleldroniczlej i Fkie bdą warunki' na jakich

wykonawcy bdą mogli licytować (minirnalne Wysokości pośąpień):

Informacje dotycące wykor46łwane9o spr4hj elektronicmąo, rcałiązań i ĘecyfilGcji technicztych w akresie

połączeń:

Wymagania dotycące r€jestreji i idenbńlGcji wykonawcóW w aukji eldGonlcmej:

Inforneje o licńie etapów aukji deKronicmej i c6ie ich tMania:

Auk}' wido€tapowa

€bp nr cas tfwanla etapu

Czy wykonawcy, ktorry nie złożyli nowych postĘpieli, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) lGyteria ooeny ofeft:

IV.2.2) lGfieria

Krytenb Znaczent?

60

EsteĘka i funkcjonalność 30

Parametry użytkowe 10

IV.2.3) Zastosouranie prcedury, o kt rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (pzetary

nieograniczony)

tak

Iv'3) Negoqiacje z ogłoszeniem, dialog konkurcncyjny' pa nenstwo innołacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne Wymagania, K re muszą spełrriać wsąystkie ofeĘ:

łtttpJtbzp.lzp.go/.pl/ouuBrąłrser'aspx?id=37bMfca&439+81s-b2198dee50e0&path=%)17o/o5c;03o^bn170n3%*&27-2917.htmI 9112
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Pzaruidziane jest zastŻeżenie prawa do udzielenia zam wienia na podstawie ofert wstępnych bez

p]zeprowadzenia nąocjacji nie

Pzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeft: nie

Naleł podać informacje na temat etap w nqocjacji (w tym liczbę etap w):

Informacje dodatkowe

fV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurcncyinego

opis potzeb i wymaga zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tąo opisu:

Informacja o wysokości nagrod dla wykonawc w, K rzv podczas dialogu konkurcncyjnego pzedsawili

lozwiązania stanowiące podstawę do składania ofeĘ jeżeli zamawiający pzewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu oganiczenia liczby rozwiąza : nie

Należy podać informacje na temat etap w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informade na temat pa nerctwa innoracyinego

ElemenĘ opisu pzedmiotu zam wienia definiujące minimalne wymagania, K rym muszą odpowiadać ws4ystkie

oferĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeft podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kfieri w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacia elektrcniczna

Adres strony intemetowej, na kt rej będzie prowadzona licylacja eIektroniczna:

trttp//bzp.r.zp.go/.pl/OuUBro$/ser.6px?id=37b,Mfca&/139e815f-b2198dee50e0&path=fr17o/offi/obD17ffi3o/o*W27 2017.htnl 1r/12
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Adres strony intemetowej, na K rej jest dostępny opis pzedmiotu zam wienia w licytacji eleKlonicznej:

Wymagania dotycące rejestracji i idenĘfikacji wykonawc w w licytacji eleKronicznej, w Ęm wymagania

tech n iczn e urądze i nformaĘcznych :

Spos b postępowania w toku licytacji elektronicznej, W tym okreśIenie mlnimalnych wysokości poĘpie :

Informacje o liczbie etap w licytacji eleKronicznej i czasie ich trwania:

Li cytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy,l<t rry nie złożyli nowych poĘpieri, zo$aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji eleKronicznej:

Termin i warunki zamknięia licytacji eleKronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, K rc zostaną wprcwadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zam wienia

publicznego, albo og lne warunki umowy, albo wz r umowy:

Wymagan ia d otycą ce zabezpieczen ia n ależyteg o wyko nan ia u mowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOUTY

Pzewiduje się istotne zmiany postanowie zawaftej umowy w stosunku do tr śj ofelĘ, na

podstawie kt rcj dokonano wyboru wykonawcy: tak '

Naleł wskazać zakres, charaKer anian orcŻ Warunki wplowadzenla zmian:

Zakazuje się zmian po$anowle zawaftej umowy w stozunku do treści ofeĘ,.na pod$awie K rej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z na*ępujących okolicznoścl: 1) konleczność zmiany

Umowy spowodowana jest okolicznościami, K rych Zamawlający, dŻałając z należytą starannością, nie m gł

pzaruidzieć, 2) Wykonawcę' kt rcmu Zamawiający udŻelił zam wienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku

połączenia, podziafu, paeksztakenia, upadłości, restruKuryzacji lub nabycia doĘchczasowego Wykonawcy lub

jąo pzedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udŻału w postępowaniu, nie zachodą wobec

nięo podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmlan umowy' 3) w wyniku paejęia

przeZamawiającego zobowiąza Wykonawcy względem jęo podwykonawc w, 4) zmiany, nie ę istotne w

rozumieniu aft. 144 ust. 1e p.z.p.

rv.6) TNFoRMAC'E ADMTNTSTRACYJNE

Iv.6.1) Spc b udostępniania informacji o drarakteze poufnym Ciezeli doUcry):

http://bzp.rzp'go/.pl/ouUBro^'ser.aspx?id=37brl2ffifca&4i}9e815f-b2198&50e0&rrtt'rfr17o/o5c03o/o5cfr17ffi%*364,27-2o17łnral 11t12
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śrcari $uĘe ocilrrcnie infomacji o cfiaraktelre poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert Iub wnick w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: L310312017, godzina: 10:30,

Sk cenie terminu składania wniosk w, ze względu na pilną potzebę udzieIenia zam wienia (pzetarg

n ieog ran ic zony, pŻetaĘ og ran iczony, negocjacje z o głoszen iem) :

nie

Wskazać powody:

Jęąrk lub języki, w jakich mogą być spolądzane ofeĘ Iub wnioski o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu

> Jęeyk polski

Iv.6.3) Termin związania ofeĘ: okre w dnlach: 30 (od o$atecznego terminu składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnlenie postępowania o udzielenie zam'owienia, w prłypadku

nieprzyznania śrcdk UY pocttodących z budżetu Unii Eurcpejskiej oraz niepodlegających avrotori

śrcdk w z pomocy udzielonej prznz pa stula członkovskie Eurcpejskiego Polozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' lG ]e miały być prcznaczone na sfinansowanie całąśd lub części zam wienia: nie

Iv.6.5) Pzewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam wienia, ież li śrcdki sluĘoe

śinansowaniu zam rrie na badania naukove lub praoe rczrvoiore, kt le zamawiając,y amielzał

prrunaaft, na sfinansowanie całośo' lub częfui zam wienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informaqie dodatkowe:

http://bzp.t-zp.go/.d/o'JUBro\A/ser.6px?id=37bMfca&ł}9+815f_b2198dee50e0&path=817o/o5c.03o/obn17w3o/o*g27_2a17.htmt 1An


