Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A.
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 28 listopada 2016 13:49 - Poprawiony środa, 14 grudnia 2016 13:18

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.chrobry-glogow.pl

Ogłoszenie nr 352994 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.

Głogów: Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry,
Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy
ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu
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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
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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: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z
o.o.), krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska 17B, 67200
Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail , faks 76 8356884.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chrobry-glogow.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):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)

nie

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

tak
www.bip.chrobry-glogow.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
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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:
pisemnie
Adres:
Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17 B, 67-200 Głoogów

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: Kompleksowe utrzymanie czystości
Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz
Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.
Numer referencyjny: ZP-4/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
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:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości
Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz
Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 9 –
dane dotyczące Pływalni Chrobry - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia –
harmonogram prac. Załącznik nr 10 – dane dotyczące Zespołu Basenów Odkrytych wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia – harmonogram prac. Załącznik nr 11 –
dane dotyczące Hali Sportowej i budynku A3 - wszystkie zadania, szczegółowy opis
zamówienia –harmonogram prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy
użyciu własnej siły roboczej, a także środków higienicznych, środków czystości i innych,
materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej
pracowników bez względu na okresy urlopowe, zwolnienia lekarskie itp. Zamawiający
zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas wykonania usługi zamykane
pomieszczenie na sprzęt oraz środki czystości i środki higieniczne. Przedmiot zamówienia
należy wykonywać zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniające bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. Wykonawca ma prawo w
obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia. W tym
celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów celem ustalenia terminu
wizyty.
II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90910000-9, 90911200-8, 90911300-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia)
:
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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: tak
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:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust.1 p.6 ustawy Pzp,
polegających na powtórzeniu podobnych usług. Przewidywana wartość - do 50 % wartości
zamówienia podstawowego.
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 rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

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: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 75.000 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wykonawca może polegać
na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie
mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego
warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa):
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł. , (słownie: pięćset
tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn
Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego warunku. W przypadku złożenia
przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane
finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa): http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania
się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.
wykażą i udokumentują, iż wykonali w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z
podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów
dotyczących głównych usług - co najmniej cztery zamówienia odpowiadające swym rodzajem
usłudze będącej przedmiotem zamówienia, usługi porządkowe i higieniczno-sanitarne
wykonywane w znaczącej przewadze w strefach mokrych, takich jak: hale basenowe,
pływalnie, łaźnie itp. oraz obiektach widowiskowo-sportowych, znajdujące się w obiektach
użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów takich jak: hale produkcyjne i magazynowe,
parki, targowiska, otwarte obiekty widowiskowo-sportowe, itp.- o wartości nie mniejszej jak
300.000,00 zł netto każde (słownie: trzysta tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku będzie
dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i załączonych dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo
ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez
inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności
techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał
się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację
techniczną, o której mowa powyżej. Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone
rzeczywistym udziałem w wykonawstwie usług. Nie dopuszcza się świadczenia usługi
doradztwa. Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj: pracownicy porządkowi w ilości 5 osób posiadający: - zaświadczenie
ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac porządkowych. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy
Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim sprzętem w celu wykonania zamówienia w tym: a) wykaz specjalistycznych
urządzeń, - zał. nr 5 b) wykaz specjalistycznych środków chemicznych i higienicznych –
zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ, oraz przedłożą do oferty zaświadczenie potwierdzone przez
Zamawiającego, potwierdzające fakt odbycia przez Wykonawcę wizyty na obiekcie oraz
zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia według Załącznika Nr 6 do SIWZ. Podczas
wizyty należy zaprezentować środki chemiczne przeznaczone do realizacji zadania, które
zostaną ujęte w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Prezentacja środka polegać będzie na praktycznym
pokazie skuteczności jego działania. Należy zaprezentować w szczególności środki do: -
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czyszczenia i konserwacji okładzin ceramicznych - czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji
pomieszczeń sanitarnych - czyszczenia i odkamieniania armatury sanitarnej, stopni startowych
itp. - mycia szyb i luster - czyszczenia i konserwacji elementów metalowych znajdujących się w
halach basenowych - czyszczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego UWAGA: Słaba lub
niewystarczająca skuteczność działania któregokolwiek ze środków spowoduje konieczność
jego zmiany lub ponownej prezentacji. UWAGA: Powyższy potencjał techniczny Wykonawca
zabezpieczy tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
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

10 / 23

Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A.
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 28 listopada 2016 13:49 - Poprawiony środa, 14 grudnia 2016 13:18

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:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne,
zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 5) oświadczenia
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U z 2016r. poz.716) UWAGA: W
przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
Zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-8 SIWZ
również dla tych podmiotów .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
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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:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, 2) wykazu
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące
informacje : - imię i nazwisko osób wskazanych w załączniku nr 2, - funkcja, jaką pełnić będzie
wskazana osoba, - wykształcenie. 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4) informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 5) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
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)
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1) Wypełniony załącznik Nr 1 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3)
Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 5) Wypełniony załącznik Nr 4 –
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6)
Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 8) Wypełniony załącznik Nr 5 - Wykaz specjalistycznych urządzeń,
środków chemicznych i środków higienicznych, które Wykonawca użyje do wykonywania
przedmiotu usługi 9) Wypełniony załącznik Nr 6 - Zaświadczenie o odbyciu wizyty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 16.500,00 złotych, słownie : (szesnaście tysięcy
pięćset złotych). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Chrobry Głogów S.A. Bank PeKaO S.A. o/Głogów Nr konta: 35 1240 1486
1111 0010 0699 9055 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia
bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, które
należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W
zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić
poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia
bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie
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związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej
musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu
zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być
wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia
odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie
skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14.
Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli
Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, 3) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) jeżeli Wykonawca nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

nie
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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:
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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
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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

60

JakośćCertyfikat

ISO 9001

20
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Termin

płatności faktury

20

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:
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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
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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:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na
celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania
zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1)
opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ
zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin
zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których
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mowa w § 6 ust. 1, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać
powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ oraz
spełniać warunki, jakie były podstawą do oceny oferty na poziomie nie niższym, jak osoba
zmieniana. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania usług.
Zmiana osoby musi być uzasadniona. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) przedłużenia procedury
wyboru oferty najkorzystniejszej, b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz przyjętymi terminami. 3) W przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia z zastrzeżeniem nieprzekroczenia zakresu zamówienia poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia,
terminu wykonania i ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu Umowy. 5) W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po
stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami
płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były do przewidzenia w
chwili zawarcia Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy. 4. W przypadku
zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Przewiduje się
możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zmiany uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku
do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy,
ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki,
które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana
narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i
zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia
wykonawcy po okresie 12 m-cy realizacji umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od
towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podst. przepisów ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

21 / 23

Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A.
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 28 listopada 2016 13:49 - Poprawiony środa, 14 grudnia 2016 13:18

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 07/12/2016, godzina: 14:00,
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
>
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:

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ + załączniki

WYJAŚNIENIE (30-11-2016)

pobierz wyjaśnienie SIWZ
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Informacja z otwarcia ofert:

pobierz dokument
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