
Ogłoszenie nr 522509-N-2020 z dnia 2020-03-11 r. 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z 

o.o.: Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu 

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 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: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót 

Drogowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97042722700000, ul. ul. 

Nowogródzka  2 , 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 773 729, 

e-mail firma@mpoird.zagan.pl, faks 684 774 858. 

Adres strony internetowej (URL): www.mpoird.zagan.pl 

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) 

Nie 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie 

www.mpoird.zagan.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 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 t.j. ze zm), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca 

Adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. 

Nowogródzka 2, 68-100 Żagań 

 

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 worków do 

selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i 

Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu 

Numer referencyjny: 3/ZP/2020 

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: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa nowych worków z LDPE do selektywnej zbiórki 

odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z 

o. o. w Żaganiu w następujących ilościach, parametrach i kolorach: 1)Worek na 

tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: pojemność – 120 l, grubość foli – 0,04 mm – 

315 000 sztuk 2)Worek na papier w kolorze niebieskim: pojemność – 120 l, 

grubość foli – 0,04 mm – 105 000 sztuk 3)Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w 

kolorze zielonym: pojemność – 80 l, grubość foli – 0,07 mm – 70 000 sztuk 

4)Worek na bioodpady w kolorze brązowym: wymiary: pojemność – 120 l, grubość 

foli – 0,07 mm – 105 000 sztuk 2.Parametry worków powinny spełniać wymagania 

określone w normie PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej 

zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. 3.Worki powinny posiadać 

jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka musi być 

niezmienna na całej jego powierzchni. 4.Worki pakowane w rolki. 5.Każdy worek 



musi posiadać nadruk informujący o przeznaczeniu worków: 1)Worek na tworzywa 

sztuczne w kolorze żółtym: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 2)Worek na 

papier w kolorze niebieskim: PAPIER I TEKTURA 3)Worek na stłuczkę szklaną 

mieszaną w kolorze zielonym: SZKŁO 4)Worek na bioodpady w kolorze 

brązowym: BIO Nadruki w jednakowych wymiarach ok. 2,5 – 3,5 cm wysokości w 

kolorze czarnym lub białym w zależności od koloru worka. 6.Worki oznakowane 

logiem MPOiRD Sp. z o.o. zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 oraz danymi 

teleadresowymi: MPOiRD Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań, tel. 68 

477 37 29. Wymiary loga 20 cm x 15 cm +/-3 cm. Nadruk na workach musi być 

wykonany w sposób trwały i czytelny. Napis na workach ma pojawiać się 

cyklicznie, co najmniej 1 raz na całej długości worka. 7.Koszt sporządzenia 

matrycy oraz opracowanie projektu nadruku na worki leży po stronie Wykonawcy. 

Matryca musi być wykonana na podstawie danych określonych przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy 

przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

wzoru do zatwierdzenia. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści 

nadruku na worku maksymalnie do 2 razy w trakcie obowiązywania umowy. 

9.Dostawa będzie realizowania sukcesywnie, w ilościach określonych każdorazowo 

w zamówieniu, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 10.Zamawiający gwarantuje jednorazowe zamówienie nie mniejsze niż 

20 000 szt. 11.Przesłanie zamówienia odbywać się będzie pocztą elektroniczną na 

wskazany w umowie adres e-mail. 12.Dostawa worków odbywać się będzie 

środkami transportu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w godzinach od 7.00 

do 14.00, na jego koszt i ryzyko, oraz zapewni ich rozładunek. 13.Wykonawca 

udziela Zamawiającemu na dostarczane przez siebie worki 12 miesięcznej 

gwarancji/rękojmi, liczonej od daty ich dostarczenia (od daty dostarczenia danej 

partii worków). 14.Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 

ustawy: a)Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł 

skorzystać w ramach realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa 

opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, b)Realizacja 



prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 40% ilości worków do 

selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w określonych kolorach i pojemnościach, c)Zamawiający będzie 

mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości 

określone w pkt. 3.1 SIWZ, w okresie nieprzekraczającym terminu, na który 

została zawarta umowa, d)Cena jednostkowa worków zamawianych w ramach 

prawa opcji, będzie identyczna jak w zamówieniu podstawowym, e)Ewentualna 

realizacja dostaw w ramach prawa opcji następować będzie sukcesywnie wg 

potrzeb Zamawiającego, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym – zgodnie z zamówieniem złożonym e-mailem i potwierdzona 

telefonicznie, f)Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 15.Ilekroć w 

niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, 

jako podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. 16.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 18930000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

19520000-7 

 

 

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: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-28 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-02-28 

 

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: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 



Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

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 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: 

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) 

W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których 

mowa w pkt 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów 

potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 

jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 

wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału 



innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne 

niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

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 

 

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 

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: 

 

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 60,00 

Termin każdej dostawy 30,00 

Termin płatności 10,00 

 

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 



 

 

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: 

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.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem 

okoliczności wynikających z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych oraz wystąpienia następujących zdarzeń: a)w przypadku 



przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem 

prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis 

umowy zostanie odpowiednio dostosowany; b)w przypadku gdy Wykonawca lub 

Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (np. 

z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) zachodzi potrzeba 

wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że w ofercie 

Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 

podwykonawców - dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub 

wprowadzenie nowych części zamówienia, które będą realizowane przy udziale 

podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców do realizacji części 

zamówienia, c)dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku: −w 

przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których 

konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w 

szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, 

mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – termin 

realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas 

niezbędny do usunięcia skutków tej siły, −w przypadku napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i 

niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 

trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego 

– termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia 

była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

−jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne 

robót/usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą 

niniejszej umowy – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do 

wykonania tych robót/usług/ czynności, −jeżeli Wykonawca nie zrealizuje dostaw 

w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele, dla których została zawarta niniejsza 



umowa, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca – okres wykonywania dostaw 

może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia. 2.Inicjatorem zmian w 

umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 3.Wystąpienie 

którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy 

nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani 

nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4.Potrzeba 

zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni 

roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian. 

5.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego 

przez strony. 

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: 2020-03-20, godzina: 14:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

 

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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 



terminu składania ofert) 

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 
 


