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Ogloszeni+ nr 656593N.?018 z dn.ia 2018-12-03 r.

ll'Iiej'ski ztklad Kcm**ikncJl rv Kr,nla*rynie $p. z o.t.l Dost*lv* *utohusc prFy$tosorvsn*so rlo prrolvozu rs6tr niepe.lnos$*wnyeh

OGL{}SflB}{Ht (} ?"A*Io1*tqNlilj - Dostany

f,*mie-szczanic ogloszeni*: Zasrieszczariic uie*bcrt iqzkorve

Oglost*nie dotyely; Zarr6wienia publicznegn

U$sldlvienir tlotytay prtjtkfu krb progr*rnu wspdl{Ina*sowr*cgo ze frcdkrirv llnli fiuropejski*J

Nie

N*r,lvo pxojektu luh pr+gr**u

O ir*mdwienie mog4 *tiicg*i.'tiq rv3'lqranie ztklxdy pra*y rhroxianej +r*:r rtl*ojarvcy, *toryctr rlzinl$lnofir lg.b ttri*hlua${ icfr

wyodrgb*io*yeh orgnnizaeyinie icdnostek,.klrire bqtlq tealizo*-nly zamdwienle, {bcjnru.ic spoleczn4 i za*otlort4 in{rgrt{jt otdh
bqrlqcyrh czlorrkami gnrp spolecznie mrrginnlirorvanyclr 

]

Nie l

:

Nalezy podac minimalny procet}t0\lT lil$kntnik zatrudnieni* ostib nalezacych dojerinej Iub wigcej kategorii, o ktdrych nroua !v art. ?? usr. 2

ustawv Pzp' nie mnicjszy nil30%, os$b zatnrdnrony'ch praez zaklady prnc-v chroniongj luli *ykona*'c6w slbo ich-lednoseki (rv %)

sE K{J.{I : zA n{Alv"l.AJAC Y

Poslqpcrvnni* prreprolvrtdza :eentralny znntrrviaj4cy

Nie

?o+tqporv*nie pruoprorv*dza podnio( kfdr*rnu aunrll:i*j4cy po$'icrzyypolvi€f*y1i precpror1'ldzenic postgp$r*{ni*

Nie

l*formac,ie ila tettlsr podmi0tu ktdrsmu zar**winj4cy pctric*y|/porricrtryli Brlrrvndrenie postqparvani*:

Pastgprr+*nie jest prarprowadzar:c r*:spdhic prr,er, znma*iaj4cy*h

Nie l

l

l

J*Zeli tak. nalez"y *lmienid zxnrarviqiqc;-ch, ktdrz"1, wsprlnie prreprorvad*ajq posrgpo$ranis orae podai adresy ich sie dzib, kr*jo$,{ numery

ide.ntyfikacyjle ornz oscby do kontaktow rvraz_ a clnnymi do kanraktdw:

Itostgporv**iejrst przestortadrxnt rvsp6lnie zx*marvl*J4cyttri z innych pa*str1 **t*nkcrvskich llilii Eurcp*j*kicj
Nie

\Y preypadku prueprorvadza'llin posfqporlr*ni* w,s;rdlni* z zamn*iaJqeyini z in4ych p*istrr czlsnlr*wskich l.rnii fiurop*jski{i * nr*j1ce
krtifoio$anic krlajorvr pr*rvo *a mr!rvie.d publicznyclu

Informacje dqd*tkowe:

I. 1) NAcwA I ASRS$I Miejski Zaktad Kntnutrikacji u, Kro$sz"ynie $p. z o.o., kyajrrrvy nrnner identylikacl,jny 3010040g

Kpbierska 5 , $3?0$ trrl€toszyr), w<rj. wiclktrprllskie, parisrrvo Pr:lska, tel. A6? 7zsllz2,722zg35, e-'rail mzkfi,,kroroszyn.pl, fr

62',t ?53 t22,

Aclres strony iotenrotolvoj (URL): httpllnrzk.ler*tosz.yrr:pl

Adres profilu *abyrvcy:

Adres suony internetnwej p.od ktdrrynr nrozna.uzy$kfli dostpp <1o rrarzpdzi i urz4dzef lub .fonrrarrirv plikorv" kt6re lie sq cgolni*

t, 2) ROBZAJ Z,Al\{AWIitJ4CSGOT Zanrawiai4cy urleirla,i4cy zanrdwietr sektorf *1ch

1,3) \rysFdLNE UDXIgt"ANItij 7.AM6}Vjr gNiA (i eleli ilttyc4v) t

Podrial otrorviqzkdrv miqdzy zatnarviajilcvtni rv prz.ypaclkn rvspdlnega przeprorr{dzania postqporvaaia, rv tym rv przypadku

?018-12-03,14;50



przeptow*dzania postppowsni& z zonlawiajqcymi ? inpy61 padstw czl$tko*skjc! Unii Ewopejskiej {.ktdry z zam&$iiaj4cych
Qdpowiedzialrry za prz',eprcrvadzetli6 postqpolvania, ezy i rvjakim znkresie ea pfz.eprorvadzenie postgporvnnia odpowiatlal4
ta!n&\$q,qcy' czy zamdlvi$nis'bptlzie udzielane pl"e*,kfi*dego e r.anrau,iaj4cych indywidualnie, czy zom<iwienfe ?-ostanie

imieriu i na rzecz, pozosta{yeh zamawiqiqcych):

t.a) KOMUNIKACJAT

Nieograniczon;,, pel*y i bezpo$redni rlus*gp rlo riokg*rentriw u postqprr,*nix nf o*na uey,skn* p*tl adr:+sem {{1RL}
Tak

http :l^nzk.krst0szyrl,pl

Adrcs sfiuny ic**rne{*t1ej' t:r kldrej *nmi*szczqnil }rgdzie *peeylik**j* i$toxriyph *rrunls6ty rr$r6wj*nia
Tak

http;llmzk.krotoszyn,pl

Ilosfgp do. dakxm+nf0rv r po*tgponr*ni:: jc*l ogr*xieaoly - rvigcrj inforlr*cil m$*n* nr1,rka6 pod *drr*ern
Nie

Olerly lub wnioski o dopubrczenie do udzinlu rv post$porytrni* nel*i3,pmes.yft{:

Slektranicznle

Nie

adres

llopusecrolteje${ prresl*nl$ of{rtlub nrtioslt{fiw o rloprszeze*ie do udzialu ll posftpolvaniu rv inny sp*sfb:
Nie

lnrry sposdb:

lvy*lag*n€ Ja$t przesl*ri.c oferf lrrb wniosl{*lv o,d0p*$rca$nis {0 &d}itllu r* t}o,,rigpolvn*iu w i*ny spcsribr
Tak

Inny spos<ib:

olerte n*lety sporzqdzid pocl rygorern niewatnosci rl for$ie pisenrnej, ofurtgnJb*yprz.eslad. poc*rq, kurierenr lutr zloitvf osob
Adres:

Miejski zaklad Kornunikacji rv Kroroszynie fip. z o,o., rr. Kobicrsk* 5, 63-?00 firotoszyn^ p*k. nr 6

Kanrunikaeja elehlrcniczna rvy|nilsn korr,5*trflit z nlil"{{id i $rz4rlrcfi lub forilrstd$ plik6rv,.kffr* nie eq og6l:rio r]bs{tp*€
Nie

Nieograric;rerny" pelny, bezp*{redni i bezplatny rlostgp tlo tych narzqdzi mozna uJyskac pod adreeem; (URL)

$s-scJ4 & fegsprf{{Qr F4}.{qtf:m,}{rA

r

ILI) Naz;va nadtn:r znrnd*.iiniu pruea a*mawi*jqcogol Do$lar+a auwbrlsu przyst$sarvanego do prz.ervozu ersdb niepel
Numer refcrencyj*yr FN.Z,?01 I
P rzed rvszczqciem posrq porvania

Nie

Il,2) Redzaj u*nt{i$ioni*r Dostu.y

II.3) lnfarnlacj* a mo*h"r:oiei slrt:rrl**i* 0fcrt {:/,t{eiort'ych

Z;amor.vienic ptldzielone -iest na czg$ci:

o udziclcnic ztmlfwienia przeprorr*daon* dialo,g tachn iczny
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Nie

oferty l*b wnioski o dopuszczenie do udzialu 'rr postqpslv*sirr mo*n:l sklad*d lr cdnierieniu do;

z*rn*wir.|qcy zn'etrzrlga *obie prawo do *d:icre*i* I4ez*i$ rssttpui4cych czq*:{i rilb grup c*t$*ii

lll*ksyrnalnn liczba czg$ri uemdr*ic*itn nn kt{re nroie zocfnd udzielone zarndrJionie jed*em* rvykfnrwcyr

lL'{) Kr6:&i opi* pr;lednriofu znmdrqie[i€ 1rsie]koit, zakres, rodea/ i ilali rlostnv! t*lug ta,lt robt)t hadrt*rlmtyuh lub okrc;ilenie
zaltoilzeha*ania i ',tt.vntrgafi ) * rt prz;gpadku partner$tlva innorvacyjnego - okrf$lcn ie zapstr.zclrolvanir n* innorv**yJny
*slugg l*b robofy burlorvl4ne: Przedtnjot z*nr6wienia stanorti ciostawa rabryeznig nowegr: autobusu przystosgwanego do
niepelnosprawnych' rtrk prcdukcji 201 8" z ih:$ciq'lriejsc sieda4cych rila pasxierdrv ; nrinir*um lg, z,godnie z wymogcrni
zamarvfai4cega rv zal. ar I do olbrry ; opis techniczny * tecz-egoloiva kompletacja]rvyrnagan. te chnicz,fi),cl,ofbro,rvanegu

ll,5i Gl*wny kod CPVr 3412t{i00-l

Dad*tkorve kedv CFV

II'6) Crlkorv-if* lv*rt0d{ iilnlbx ierria. (ieze:li set*irwiqlqcy paditje infarmdeje o va4tr,ltci zam,ht;ienia):
SrnrtoSd bez VAT:

\{*luta:

{w ptrypadku wtdw t'amot+vth luli dvnunicwego systenu aakupd'rt --szccunka#(t calkon,ita atakq;walna.*artoit tu calynt
obttriy4wunia auy\$.v ttvilLtr'/ej lub dynan icznego t4stentu eakup6w)

kt,

o$ilb

il pl7-e7,

Nie

lpkrd

uostol

II'?) Czy przcn'.iduj* sig utlzielenie mrndwiei, o ktsryrh moq:a lr nrt 6? *st. I *kf 6 i ? I*b rv art.
okrcSlenie prztdrniotu, wielko$ci lub zaliresr orau rvarunkor., na jakich zostan4 udzielone;ia$dwjenia.
iub w ari. 134 ust. 6 pkt 3 u${awy Fzp:

II-8) Okr+s, r+l kt6rym rcxlig*rvane b4dzie znlnriwif.ni$ krb olgs, na ktfry.zosf4fa zawarra umon,r

lJ4 rrst, $ pkf 3 tstawy

o kt$ryoh molvil w ar{. 67

ra$$trr lub olre*, na
ustanowirny dyn*miezny sysfcm ?"a.kupd$r

nriesiqcach: lerbd*i*ch:

lub

data ror4oc*gcirl ir& :rako*cssnial

Jkres w rniesiqcirct Jkres w.dniaci )ata razpoczqciz Data zakoficzeni

r B- 12.-28

t l,9) Iu{ormacje *odsf*arr*l

ilr.l) \+'AR{!NKI UnZI.4r.il ly FOSTEpOI+hNrti

III'I' li Kcmpcteacje luLr *prarrttitni* rlu prol4rluenia *krc$loncj- dr-ia[*lno:6ci rarv:or]orvej, o ile 11.ylike to z otl,qhnych
Oke*letlie warunk6w:

lntbnnac.je dodatkcrve

III.1.2) $ytunej' lin**sorva trub ekwomicz**

T$PIqICEHY}4

,pisfrr



4zQ

Okre$kinie ntarunkdr.v: W-vkonas,ce w:ykaze, *o I posiada ubezpieezerrie od odqou,ietlzialn$Sci ryrvilne.i rv sakesic
dzislcho$ci z\viqzanej z pp,eilmiotenr :anrdrvienia na nrjninrahrq sumg ubezpirjszenja 400 {,{J0,00 FI.N.

Infonn*cje dodqtkorve

tILl.}) llct*lnoif tech*is:** lu$ r*rvodon:*

Ohrestrenie ra'arunkd+v; wykonarvce lY)'knze, ix : wj:konai $, ciqgu 3 ostatnich llar przed temlinrjrn slc]ildania ofert, a jejli
cizialahoSci jesr krrlrszy - lv tym okresip, dost6w,,v co nainrnie.j 3 sztuk fabry,ezlie nowych nutobusfw z il:$*i4 rniejsc
para2erorv min. 28,'silnikami'spelniai4cyrni nonng emisji sparin EUR0-6, zidtegrowrau;'nri z rnrnualn4 skreyni4 biegsr.r,

Zamarviaj4cy rvyruaga od' wlikonatvcorv wskazania w ol'crcie lub rve vlrriosku ri r{opuszctenie do udeiahr rv poslgpor-vaniu i naelvisk
osob *1'konui4nltch szyhno$ci prrJ realieac-li Lanitiuienia r*raz-z inibrmacjq.o i<rvalilikacjaclr *awotlorvych lub tych osirbt

Nie

lnfoln:acje doilatkowe:

IIL?) FSDS?AWY WYHLUCU BNIA

III'2.1) Fodstawy wyklf'g7ss1i" ohreSlonc rv *rt, 24 rsf, I ustany pz1:

III'2.2i r.am*wiaj4*y pruewir.tuje rtl'klucrxnis rvyk*nawey ns $sd$t{$ie nrt: 14 ust" f u*fen_v pcp Nie Zalrarviqi4cy pr
nartEpuj4ce fukultatyrvne podsrari,.v vr1.kl uczerria

I&.1) lYYKdz oswrAsczE}ir sKi,nDANy{:$ pRztz ryvKoNA\\'cE \\, cnt,r.: \vsrlgpNuso porlrIRRDztrNIAr
PODLEE,d' ON \YYKLI]CZENIIJ OITAZ SPEI.NT.{ IVNRITNHI UI}UIALI] }T }O5TI1PO}YAF{ILI OIL{Z STELNIA
ssl,eKcJr

()$rvi*tlezenie n *ieporlleganiu wyktuezenil ornz spelni.**iu rvsrunkdrv udzilrhrw postspcwftni,u

Tak

fJ"i.lvi*d*zc*ie o spelnianlu kry{eri6rv selekc.i i

Nie

IIl.d) WYKA?" {)*lvtasczn* L{l$ nolrlimnNl'dry, sKl,?rnANvcn FRatz wyKoNA\ycry tv po$TqpowANtu NA
1VEZWANIN AA${A}VIAJACEGC W CEI,Ir POTWTBRDZANIA OKOLICZNO*CI, O KI{:$&YCH I"TCll,A }V ART, 25 TIST, t
PK?3 USTAWY PT}x

III.S) W!'HAr;{)*wliF{:r.r:$ t,l}F r}oK{iM$i\lT$!Y SK},ADAiriyfIr pRz,iriy, \ryt{oj\.;11vcll lv FssrgpollANfi.j }iA
}YBzlYAl{IE Zrlil{.'l\{'trAJi\Clic$ lv CEL{: P0TlvlutBzfNlrl CIKOLtCzjv{iSCI, O, K?{iRl.Cg llgt}i4, $.. ART. zS irsr'. t
PK?'I $STAIVY FZF 

]

HI"S-I) lv r",AXR,n$iIH $FEt,Nl;lllIA \1'ARt1t{l{OW t:bziAltt lV F*tiTqi,0$.rtilfir 
]

I ' Dokumenty pofitierdzaj4ge' 2e wykonarvcajelt uberpieczony orl odporvietizi$nosci cyrvilnej w aakresie prorvadaonej daia]rr{noici
zwiqr*n*j zprzednritttem z.a.n'rtir'vir*nia na sumq gi.r'arancajnq okrc*lonq przezZa4ta;wiaj4ccgo. z. Wykar.g,ykosanyeh, a w przyppdkr
crviaticzeitrlcresowychluboir1glychrrirvtie2rr.ykonyrvany*Irdosfarvz*e*iizowajychrvokresieostatnibhtrzechlatpraedgplywrimtcImillr1

' skladania ofbtt, aje*li okres prorvadzenia dzialalno$cijest kr'6tszy * rv t1:m okresie, vraz, r podaniem ioh rvarto$ci^ pv,erimioru, dar
r'v,vkonenia i podmiotdw na rzecz ktor;'ch dostawy to uost$ly w.vkonarie /zel. nr 4.{ dolgcz.ony rla sl\l?/. 3. Dorvody r:kreilqiqee, [z,y re
dostar.r.y eostall,' rrv*kunane/jq. wykon),wane nale*.1rcie (reflr*ncje b4di inne doktrilenty wy,starvione przez podmiot na rzecz trfOrfgo
dos{d*'y byly wykonane,rrvykonvs?ne, ajeieli z uzasathiolej pDiyn?+nr o obielt{ynnym charakte.rzc Wykgnanrca nie jest,,,,starfie

uz-ysk*i t-vch dokunreutrlt\' o$wiadczetrie wykonartcy; rv prr"yparlku $rviaclc eri dkrcsorvych lub ci4g{yeh naeirl wykonywanyeh feierc'cie
b4df inne dokumenly potwierdzqi4ce ich nale2lte rvykonyrvanie powinny hyd *lclane nic rvcze3niej n,i*.3 miesi4*e prz-e4 uplyrvfnr
terminu skli:clnnia olbrt) "

[II"S;2) W Z^{KRESIE KR.YTERT6W SELEKCJ Ir

l?018-12-03, I4:50



III;6i \YYKAI oswl.raczes Ltil] poxrl${nNrr}w $tu,.tn,rNyc}{ pRzr.rz \vyxt}i\..,twcq 1v rs$Tnpo,uh}Tt, NA
w$tr'Y'{Nlg 7-A}Iri\\4iIi$ACIiGO w tlEl,I j IIOTIYISRI}ZflNIA OxOLrlz,xr}SCL O I{TI)R}.CH $0"1&{ W:\RT, 2t UST. t
FKT 

' 
UsTAWY PT.,P 

]

l ' opir techniozny .- szt:regrllo$'a lonrpletacja uymagarl t:eohnicrnyoh ofbrqrwgnego aulcbusu. { zal. nr I ) zal4czi:ne dn $lwZ, l.
{)o'r+riadcz-enie Wykonarvcy o llosiadanju Stvisdocf\.va humolo,g*cji typu pojaztl*1zal. nr 6) zal4czone do sIWZ.

lll.7) INNE DOKU|I{BNTY NIE WYMIENIONE \V pkt IIr,3) _ IIL6)
1' w przy'patlku, gdv wykonar'vcq leprezentqie pelnomocnik : petno*rocnicm,c! ohr+flqiqoc jego r-akres i pe r{pisanc przez.osoljy
uprarvniotle do r*prer'cntacji 1 1'koj1aw$y. 2, w przl'padltu. gd3'of*rtg skladaj4]wyhonarvcy ubiegqjqcy sj6 r+sp6lnie o udzielehie
zam+wienia ivymagane jest zui.3*zenic dok0montu pe.lnotn*rnicfi.va rio repre?elitowallia wykonilwetiri,. 3, Je2eli r.vykon{rvca, Jq,kazuj4c
spelnianie rvaruuhii$', o 'ktdrych molva lv i:r1. 2! ust. t uslarq', polega rra zasobqch innych porirniotriw na zasadash otre*tunycf n, arr. 2za
ust' 2 ustawv FZF - rv takiej sytrmtji eobowiiy-any jest urlorvodnic Zarlrawiaj4ctlnru, iz llridzie el5,lponowal zasobrrmi n iezbEdnf,nri d'
re*l'izacji zamdrvieuia, r'v szczegdlno$ciprzeristarviqiqu rv tlru celu zoborvi4zanle t5,oh podr:ni*t'rw clo oddanis nru do <i'spez;ypjl
niezbpdni'ch aa:iob6w tta'potrzelry realizauji zamdwienis * eoiqeeone dr: oi-ert1r [i. oryginate. 4. wyrl$ns1ysa, w tenr.ril:ie ,1 dni dd
zamieszcaenin na sronie internetol,irej Zanawiqjqcego informacji, o krorej mo1i.a w arl. g6 ust. 5 ustawy pZp llnformtoja z ol$.,rrcia ofbr:t).
przeka;t$e zamr:wi*j4uemu oirviadcz"enie o ptzyilnle*nofui lub brakrr przynalezfrosci do 1ej sarnej grupy kapitalorvej T,gDdnie z
zalqczuikiern nr 5 do slwz l-lt\'{rgai \Y przyparlku gdy wykonarvca nale*"y do 

Fr$py kapiralorv*j *raz z. o$ryirrtczenicrn skiln fistg
podnriotdw nale2qcych do tuj sar:nej grupy kapitalorlej, o kldrqj mowa w an. ?{ usl I pkr. 13. ustar.vy pZ;p Wlaz ze e"lrr*niem ]

*irviadczenii:, w)'konarvca moZe przeclstawid *lo,"vocly . te powiqzania z innym wylkonarvc4 r:ie prorvatdz4 do z*lcldceni$ konkr,]"nrji ,u
postEpowaniil tr udaielenie zamorvienia 5. Jezeii wykoncrvoa przgdsrawi dokuffefit),, \.v kt6rfch rvarto$d podala bqrJzle w innJ rvulucie
ni* Pllt'l' io dla potwierdzenia spehier:ia r'vatunku z;an:arvirjqcy dokona przelicr+nia te;j rvalrrty rra FLN wg $rednr*go bie24cregh kursu
ivylicaonegc i ogl*si:t:nego przee.; lriarodolly llank Polski e rlnia plblikacji ogloszenia o zam6r.r.ieniu. 6. Jezeli lvykonawca ma biedzibe lub
miejscezarnieszkaniapozatervtoriunrRzeczypospolitejPolskiej,shlada<lokumentyrcllvnolvaznepolskirrrdokumenr"n,*,orulo*nr'

Drrez Zanrarviajqeego. okre$lonu u' $ 7 Rozporz4dzenia lr,,Iinistra Roz"rvojr e on,izo.oz.zn tg r, w sprawie rcclzaj6rv dokumenrord iakich
mo2e 24dad Zamawiaj4cy otl w1'konarvcy w postppou'*niu o udzielenie z$morvilnia (Dz. U. z r0l6 r, poz . "1126 ze zat,).

SE4C,IA r\i: PBQSHPURA

l

rv.r) oPrs I

IV. t' I ) Tryb urlzleleni* r*r.n6wienirr I przetarg niecgraniczony

f1'"I.?) ?anr**i{4*y n4dx wniesienia wsdium:

lhk

lnfonnacja na tetaat wariii.un

Kl*da s*latlana olerta lrils'i byd zabezpie czona * prr.ez ealy okres z*rriqzania ofei4 u,adium g, raysoko$ci : 7 0gti,00 ZI, stou,nie:
siod*n:ty*i6cyzJotych, wndirrm mo2e b}'d rvniesiorre w pieni4rhu; Porgczerriach lairkowyeh lub porgczeniaeh spdllzielczej hasy

) 7.9

oszczgdno$ciorvo-krudytoivqi' z lynr, ze p$rscueni0 ka$yjest zarvsze porgezenierirpienig*nynu grvaranqlaeh barkorvl*eh, gu,arar
ubezpieczeniotly*h' porpozcniacll udz-ielafiych preee pudrnirrty, o ktdrych.rno$:a fi art. db ust. s pkt. ! usta\.vy z dn, 09 lisforrada
uh'l'orzeniuPolskiejAgencji l{ozrvojuFrzedsigbiorczodci{De.u.e20lar.,poz. t]t0eezrn.),\vadium}$nr)$zr*es,piruiqdzuw
ptzels$'ern ne raclrunek bankorvy Zanrawiajqcego potlany \\ SJW?,.

itr/'1.'3) Przc*'iduje siq udziele*ie zariczsk na Fcczrt wykunr*ia zum6ryieniar

t\le

Nale2y poda0 infirnuacjr, na tcRlat udz.iclania r.aliezek;

I

r0
stl

lY.l,4) lYymag* sig rloi:enir o{'crt rv postu*i k*t*ltrgd* olektr.o*ictnych lub
Nie

dslqf a&*ia ilo ofert k*t*logrlw clcktrorriu*ych I

Dopusz'cza sig rJo2elie olb* rv postaci kal*lagorv ci*ktronicznl'ch lub dolqczenia $o otbrt katal.ogdw elehtronicznych;
Nie l
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Infr;rrnacje dndatkowe:

IV.l.5.) \4/ynraga siq zloiienia oferty n,*riantoweJ:

Nie

Dopuszcz.a sig z.lozenie:ofer:ty ivari*ntouqi

Nie

Ziotenie ni-erty rvarianiorrrej dopuszcza sig tylkr zjedftocze$nynr zlotenicm ol$rty zasailnlczej:

Nis

l!'"1.6i Frz*rvitlyrv*na licabn rvykonawc$rvr ktrirz,y:eosfar4.r.*proraeri do ucl*iltlu rv postgporvani*
(pEeiary o$ffifticE:ottJ:, ne€ioqi*cje z ogl\szenienr, dialog konknren*.ti.xy-, partne*nJ,o inflo'pai:"1tneJ

Liczha wykcn*rvcr5rv

Prr"ewidywalra rninirnallra liczba rvykr:nawc<irv

Maksyrnalna lir:zha wykonawc(rrv

Kryter:ia selekcji r+ykonawcdw I

lv'1'7) lnlbrm*c$e n4 lsr.npg unlowy rsmorveJ lub dyn*micznego systemu rsk*Ildry,

Umolva ram.Owa bgdzie ;ror,varta:

Czy przervidLrje sip ograniczenie liczhy uczestnikrilv umosy tamou.cj:

Pr*ewidziana mirksyinaltra licztra ucze-stnik6w urrtnwy farnot ej:

Infonnaeje rJoclatkr:rve:

Zarn0:wienie obqlnrqje us.runowienie dynnnicznega systqtlr zxkupdw:

Adres stron irrternetou'ej, lra ktfr,ej tr$dq ztftieszcv,one rJotlgtkorvc inibrmacje dptyceqce d1'nanicznego systemu zaknpdr.v:

L:tbrmacje <loelatkorve;

W ranlach unrc*y ramolvojldynan:icz,nego systen:uzakup6w riopuszceasig e.lo*Enie atlrt rv formie katclngciw elek{ronrcznr.clr

Prz-eividuje sig pobr*rie ze zlozanysh k*tatog6r.v etvktrouieznych inlormacji pobrsbnych clo sporzqdzcnia oterr w ramach

r*rrorvej/dynauricznego sysieuu aak*p6w:

l!1 1.8) AukcJ* elektronicznn

Frrervideiane iesl przeprorvldzenie ar*keli elektroricrncj (p*erm'g: nteoxranic:oiJ;, przemr7 ttgrar?tczo,ry,, ne gocjacie z

Nalcrzy poclari adrcs slruny internerorvej. na ktirrej aukoj.u bgtlzie prowatlzcna:

N*le*y rvsk*zr{. clcnrent"v, lif6r'yeh rv*rto$Ei bqri4 prz*rlnriot*n *ukcji al+trtnr*iqznejl

Fruulvirlujr siq ogr*niete*l* cti tlo Jrruetlsf*lvionych r+lrto*'ci, rvynik*j4ce I opl*ir prz*dluiotu z*neriwieni*:

Nalety poda6' ktdre inlbrmaqie T.ostiinq tdost{ipnione r'vykonawc*rn rv trakcie Rukqii elekrronicznej orar jaki bqdzis rcnnin ich
hil?rrmacje dotycz4ce przebiegu au{icii eletritrpnicnrej:

.lakijest przewidziany sposob po-stgpor.vania rv roku ankcji elektronicznej

(mininralne rvSisokoici postqp.iei):

i inkie bgd4 warulrki. najakich uykonar+oy bqdq trogli li
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Intbnttacje doi)'czqce w?korzyEtywnnego spf/4tu elektroni+encgo. roer.viqzari i sppoyfikacji technicz"nych w z.akresie polqczeri:
wymaganin dogcz4ce rejristrac,ii i identygkacji rvykonarvcdw r. aukc,ji elekroniefnej:

trnfg'nac.ie o iieehie'erapdw aukcji erektronicznoj i czasie ich rrwalifll

Czas trwania:

czy Eykonawcl" k;dry.{ nie zrof,yli norqrch postqpieri, zostan4 zakrvalifikou,snl do nasrepnrgo erapu:

hranruki zanl<nigcit aukqii elektronieenej: 
f

lV;2) KR.YTHKIA OcENy OFtRtl

IY2,1] Hryft ri*,,ocexy of*t"*:

I\i2,2) Kryterin

lena ofi:rry (brutto) i0,0el

)kres grvantncji t0,00

t'elrnin platno*ci faktu4 10,00

IV;e3) U*$to.otleale procridu4y^ o ktdrejrnorra w grt, lda*:usf,
Tak

I\"'3i Ncgacj*eje z sgros*e*icin' dif, r$g konkure*cyj*y, partrer$trro i{no}v*cyj+*
lY,3,I) Informncje na fem{t r*goejxrji z ogiosz*nirrn

Minimalne wymagani4 ktdre mu$zq spelnigd. rvszystkie o&rry:

Praervidziane jest mstrz'e:eDie prarvn <lo udi'ielenis zemorvienia na podstarvie o{}rt fis4p'ych brz prz"epror+adze*ia regogatji
Frzervidriruy, jesr podzial negacjac:ii na ef6pl. !y celu r:graniczenia liczb]" ofe;t:
Nalezy podad infermacjp na iemat efapdqr flegocjacji (w,tyxr liczbg etap6rv):

I n fo mr acje dodnt*or.vr

Iv.3,0 InfgrnrscJe.n* tern*f tlialogu; konhurencyj;rego

opis potrzeb i rvyrnagari zamarviaiqcego rub infbrmacja o sposobie uz-v.skania tcgo opisu:

lnformaqia o rvi'soko$ci nagr6d dla wykonau'cd*'. kt6rzy porlcxas dialogu konkureu{;jnego przet!.stnrvili roz,wi4zaria sanorvr.qce
skladaniaofert,.je*eli zamarviajqcy przerr,irluje nagro<ly: i

Wstgpny harmanogrom, postpporvania:

Fodziai dialogu na etapy rv celu ogroniczenia liczby roz:l*iqtari:

Nale2y podai irrlbntacje na temat etapSrv dialogu:

Infonrrac,ie dodatkowe:

I Y.3.3) ln formarje rrl teniat p&r.f ner$try,} ihnewaryjn*go

l

I ustawy Pzp (pnetarg nieograniczony)'-T

Iiletneiity opisu rnzednriotu zahldwiunia cle finiuj4ce minirralne wyrnaganja, k{orvnl nf usuq ad,p'rvi.idae ,vszystkie oforty j
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Podzial negociacji na etapy $'celrt ograniteenitr liezby ol'en podlegqi4cych negoljaejnrn Filprzez ?.aslosowsnis kr,yteriol1, {rce*v
ruskazarych w specy{ikacji istotnyoh rvarunkdw zamdlvienia;

lnfonnacj e dcdatkorve:

IV4) Licytacja elektroniezna

Adres str0rry intemet$twj. rakt6rej bgduis prelvacteona licyt*cja erekronicrna:

A.dre* stron3r intemelo$,ej. na ktrirej.fest dostgprry: opis prz,ednriotu zamdwicnia w lici.rac ji elsktronigxnsj:

lvymflAailia d$t!.ce4ee rejestr.aeji i irientyfikacji rq.konarvc6rv w lic),tacji elekkonicz.rj, 6, ryrn gvmagania tech'iczne urz4dzerl
in ltorrnatycz-nych:

Spasdb postEpor,,ania.r, roku licy-tacji elektrorric4ej, rv t1.nr okrerilenie rninirnalny:Ch rvysoko$ci post4piefi:

lnfonnocje o licxbie etapdrv }icytaeji elektronicznej i czasie ich trwenia:

Czas {ru-ania:

Wltkonervcy, ktr5rz.y tie rJo2yli no*ych post4pieri: zostanA ?akwnlifikonruri do lia*tppnego etnpu:

Termin skladonia rvnir:skdrv c dopnszczenie tlo udziafu iviieytacji elehtro*icznej: r

Data; gotlzina:

Tsffirin otwarcia licyracji elekronicznqj :

T*nnin i w,anrnki zamknigcia licytacji elektronicznej:

rfilrt

zamdwienia pulil ieznego, ogdhe
Istntrre dla:ilron pqlstanowi..llia, kt6re zostanq wprcwadzone cio tru.4ci zrrvieranej .i,or{}, *. spra*.ie
wamnki urnor.r y, nlbo wzdr urnowy:

Wymagania dotycxqee zuheepieczenia n*letyt*gei wykorrania umotvy ;

I:rfbr,uracje dodatkorvo:

IVs) ZMTANA LiM0WY

Frre*iduie sig istotne ern{ilny poet*nr:wiaf zawa**j umory} $'st6srnk* tlo trcfci cferty, nr porlstrr\ris kt6rej dolqn&xo
lvykon*lvcy: Tak

Nalei-v rvsk*zad zakres, charakter zmian oraz rvar:unki rvprowadzer:ia znian:
l. Zgoduie z ert. 144 ustalvy PZ-F - Z*rrrawiajqcy llrzewirluje mo*lirvorid unriury poqtsnory;eti z.*vartej umow1.. tv sto$unku do I ofbrty, na
podsla\'vie ktore.f dokonano rlt'bcru wylionartcS rv przypatlkr : a) dziatania sily rvyfsr.ei, ma,j4cej bezpi:$redni rvplyr.v na rernrrn
robdt (np' lclqski *1'wiolo!ve, srrqiki)' o ilo$d dni w ktdrych re okoliczxofsi rvyxqpi4f b) zaistnienia oczyrvistrj onrS,tki pisarskiej
rachunkowej, c) zmiarry porvszechrrie oho*'i4zuj4eyolr p.rzepisd'r.v prnwa rv z"akresie irrnjileyrn lvplyrv na realizacj? p*edmi*tu zam ,ieoia, rv
f]'m z,miany stalek podatku VAT, d) pojawienia siE na rynku jue po porlpisaniu unrol+1, norqrch ruzw:i4:_ai tecirnicznych lub r

poitilralldrlcy0h na rmniejszenie kasetotv r:ksploatacji pojazd6w lub uiryskanie korzy[micjs:.ych paranttrdrv technicznych, e) ia lub
wycofalia z ,produkcji akr:e$lnnyctfintteriirl6w lsb elemenuiw *skawanych rv sec*e$610$'ych r.vymaganiach teclrnii;znych, z.,r'ianv lone
lrr ust l ppkt. cll i e) nie rnogtl ptwodovuati rT,'zrcslu *ynagrod*enia unrolvnego. Obnliienje ceu z tegp tl,tulu jes! dopusaozalne. 2
poi\ti*ej znrianl' mog4 zostac ivpror+'adzone. jedynic rv przypadkuje*.eli obydwie sfiony umo*y zgoriqie uz.naj4, t-* r-aszly
okolieznoiei r:raz rvprcrvadzerrie zmianjest lionieczne clla;natvirjiorvej realieacji *arpdwienia.

IV,f) iNF.C}RMACJE AI}MItfi STRACYJN E

f \'16,1) spostib utlostqlni*nia informac.ii o chrrrekterzo poufnynr (jeicti drttycz.v);

$rotlli.i slu*rycc ochrani* iqfhrnr.lr$i o charakfemc pcufirl-nr
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IV-6.2) Termin +kl*eh*iaififef lub

Sata; ?01 8"12-l I , godzina: 0gr3Q

$krdceniq terminu skladania wnio$kd:!v, ?e

negocjacje ? ogioszeniem);

Nie

Wskazei powody:

wniook$w o <lopustczenir do udei*lt rv,poltqporvaniu;

l

ryeglgdu ftq.pilnq p.$rrzcbQ udrielenia .r.frusrvienia {F}:srarg nieograniczony, pr{stqrg

Jqzyk lub jg:ryki, w j akich mog? byd sporzqdzane oferty.lub rvnioski o dopuszceen{e 4o udeiniu w po-$tQpolva'iu

FJqz,ykpolski

IY'6,3) 'fornrln arvi{ueni*,*fcrt4l d0.: $kr.ss w drliach: 30 (od ostatecen$gg tersninlr skladania oferrJ

IV'6'*) PrrewiduJe sig *nl&rta',$ieris po$f{po}v*nla o qttzielerip,z*mdwlc*ia, !, pr-qyp:rrlku nieprzyznrnin $r0dkdly porh$i
butltttu Uxii Huropej*t<icJ or*z *icpotllega.i4cych zrvrotowi.:$rgdkriry z pomorli urJrieloncj Ff** p{$$t$r czlenlrawskie Bu
Poro'*u'mienis * wolnyn H*ndlu $I'!'f,a), litri'r* mlaty byd pluifir{rron.e na sfifr*r:sowanit *ql*$ci lug cr.q$*i rarnriwienia:
IV6'5) srz*Ivitl$ie $ig Enig*4*Ri+niq po$ttpolyinia * rrrl*lelexi* cq$6wie$is, jl*eli Srcdkl slui*ce sfi$ansalyauis ram$wie6
naukowe fub pr*ce rozrvojowe, kt6rc zrimarviai4cy zamierzal p rz*znuczy{n* *tinunso*"unle calosci lub caq$ci zam6,rvienia,
mu prryznc4eNip

IV6;6) Inf,or:macje doelatkol?e:

Ogloszenie z"ostalo opublikowane w Biuletynie Zamdrvieri publicmych dnia 03.11.201g r.
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