Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.ugwilczeta.bip.doc.pl
Ogłoszenie nr 348912 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
Wilczęta: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wilczęta
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 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: Gmina Wilczęta, krajowy numer identyfikacyjny 54375200000, ul.
Wilczęta 84, 14405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552 496 504,
e-mail , faks 552 496 503.
Adres strony internetowej (URL): www.ugwilczeta.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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)
nie
www.ugwilczeta.bip.doc.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
www.ugwilczeta.bip.doc.pl
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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
poczta, kurier
Adres:
Urząd Gminy Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta
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: Zakup samochodu pożarniczego
dla OSP Wilczęta
Numer referencyjny:

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

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Wilczęta” - używanego. 2. Szczegółowe wymagania związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zawarto poniżej: Opis przedmiotu zamówienia: I. Opis
pojazdu: Samochód pożarniczy używany powinien być sprawny technicznie, bezwypadkowy,
posiadający ważne badania techniczne dla samochodu uprzywilejowanego. 1. Kolor pojazdu:
czerwony, zderzak i listwy boczne w kolorze białym. 2. Przebieg: do 30 000 km , rok
produkcji min. od 1990. 3. Konfiguracja układu napędowego 6x6 4. Dopuszczalna masa
całkowita pojazdu max. do 20000 kg. 5. Napęd samochodu na koła wszystkich osi /przód
rozłączany/, blokada mostów. 6. Dodatkowe koło zapasowe /opona + felga/. 7. Kabina
przystosowana do przewozu 6 osób, jednomodułowa. 8. Przeszklenie w części osobowej. 9.
Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. 10. Oświetlenie czytania
mapy i wypisywania dokumentów od strony dowódcy oraz dodatkowo pełne oświetlenie
kabiny załogi /światło LED/ oddzielny włącznik w kabinie. 11. Oświetlenie przedziału
ładunkowego LED włączane niezależnie z przedziału pasażerskiego, dodatkowo oświetlenie
LED pola pracy włączane z kabiny pojazdu (min. 5 punktów świetlnych). 12. Wspomaganie
kierownicy oraz duży przegląd serwisowy pojazdu (oleje, płyny, rozrząd, hamulce, przegląd
autopompy i gwarancja na sprawność podzespołów). 13. Aktualny przegląd techniczny. 14.
Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty
do rejestracji pojazdu na terenie kraju. 15. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiotowy
sprzęt na okres min. 12 miesięcy, z tym że na zamówione podzespoły zakupione przez
Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta. 16. Dostawca
zamontuje sprzęt łączności dostarczony dla sprzedającego przez podmiot zamawiający w
miejscy wskazanym przez zamawiającego. 17. Opony zamontowane w samochodzie nie
starsze niż 5 lat, zużycie bieżnika mniejsze niż 25 %. 18. Pojazd wyposażony w ogrzewanie
niezależne /webasto/ w przedziale kabiny oraz autopompy. 19. Autopompa o wydajności min.
1600 l/min dwustopniowa, sprawny układ wodno – pianowy. 20. Rolety pojazdu – zabudowy
zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy (min.7 rolet). 21. Wnętrze
skrytek wyłożone - blacha ryflowana aluminiowa. 22. W tylnej części pojazdu światło
przeciwmgielne. 23. Zbiornik na wodę o pojemności min. 3 m3 w wykonaniu stalowym lub
kompozytowym. 24. Pojazd i zabudowa bez widocznych ognisk korozji, uszkodzeń
zabudowy, rys, wgnieceń. 25. Podwozie zakonserwowane. II. Silnik: 1. Silnik z zapłonem
samoczynnym z turbodoładowaniem, 2. Pojemność silnika od 6 000 do 8 000 cm3, 3. Moc
silnika od 200 do 300 KM, 4. Skrzynia biegów manualna, III. Oznakowanie: 1. Belka
świetlna płaska LED z napisem „STRAŻ” oraz sygnał niebieski LED umieszczony w tylnej
części zabudowy, 2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością
podawania komunikatów głosowych (możliwość umieszczenia w zabudowie silnika pojazdu
– do ustalenia z zamawiającym), min. 3 rodzaje generowanego dźwięku 3. Lampa błyskowa

LED (min. 2 ledowe) koloru niebieskiego na masce samochodu lub schowane w „grillu”
pojazdu. 4. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu zabudowy
kolor ustalony z zamawiającym, 5. Na kabinie zamontowany szperacz pogorzeliskowy, 6.
Dodatkowe światła cofania LED uruchamiane podczas włączenia biegu wstecznego, IV.
Zabudowa pożarnicza 1. Konstrukcja szkieletowa z kształtowników stalowych z ramą nośna
stalowa przykręcaną do ramy pojazdu bazowego, 2. Poszycie z blachy stalowej lakierowanej
obustronnie lub poszycie kompozytowe, 3. Skrytki w ilości min. 7 szt. zamykane żaluzjami
aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi, 4. Oświetlenie w przedziale sprzętowym
automatyczne LED dające równomierne oświetlenie, 5. Półki na sprzęt i wyposażenie
pożarnicze, w tym kasety na węże i mocowanie prądownic, 6. Dach w formie podestu
roboczego z miejscem na drabinę /uchwyty do drabiny wskazanej przez zamawiającego/ oraz
węże ssawne. \ 7. Drabinka wejściowa na dach, 8. Zabudowa wyposażona w linię szybkiego
natarcia /wysokie ciśnienie/ o długości min. 40 mb wyposażone w prądownicę typu turbo,
która umożliwia podawanie wody oraz prądu piany ciężkiej. V. Wyposażenie z montażem: 1.
Autopompa napędzana przystawką wyjścia mocy, zbiornik kompozytowy lub stalowy o
pojemności wody od 3000 l, autopompa dwustopniowa /wysokie i niskie ciśnienie/. 2. Pojazd
wyposażony w zbiornik piany o pojemności min. 5 % pojemności wodnej pojazdu. 3.
Wciągarka elektryczna o uciągu min. 10 ton zamontowana w przedniej części pojazdu
wyposażona w osłonę, długość liny około 50 metrów. 4. Auto wyposażone w akumulatory z
roku 2016. 5. Kabina pojazdu przystosowana do transportu min. 2 aparatów powietrznych
nadciśnieniowych, 6. W zabudowie auta możliwość transportu min. 2 aparatów powietrznych,
pompy pływającej, pilarki stal beton, pilarki do drewna, najaśnic, węży pożarniczych
tłocznych /10 szt. W 52 + 10 szt. W 75, prądownic typu Turbo min. 3 szt., sprzętu burzącego,
agregatu prądotwórczego, 7. Kabina i zabudowa z odświeżonym lakierem, podwozie i koła po
konserwacji. 8. Pojazd oznakowany w numery operacyjne /wskazane przez zamawiającego,
logo gminy i nazwa jednostki OSP, numery alarmowe w miejscach wskazanych przez
zmawiającego/. 10. Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy LED. 3. Oznaczenie
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34144210-3 wozy
strażackie.
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
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
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:
data zakończenia: 20/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA 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:
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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:
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)
Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
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
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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
nie
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę 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, 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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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:
Warunki wprowadzania zmian do treści umowy - zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jeżeli jeżeli zachodzi konieczność ich wprowadzenia wynikająca z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz z powodu
uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego bądź Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: ,
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
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

