
 

 

Ogłoszenie nr 578233-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.  

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.: Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności – II przetarg  

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: Śremskie Wodociągi sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

63095715000000, ul. ul. Parkowa  8 , 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 

61 28 30 459, e-mail m.niewinski@sremskiewodociagi.pl, faks 61 28 30 296.  

Adres strony internetowej (URL): http://sremskiewodociagi.biuletyn.net/  



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: Inny (proszę określić):  

spółka komunalna  

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)  
Tak  

http://sremskiewodociagi.biuletyn.net/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://sremskiewodociagi.biuletyn.net/  

 

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  
Tak  

adres  

https://platformazakupowa.pl  

 

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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

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 wapna Bardzo Wysokiej 

Reaktywności – II przetarg  

Numer referencyjny: ZP/5/2020  

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:  
tylko jednej części  

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 sukcesywna dostawa wapna 

bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Ilość zamówionego wapna w okresie do 30 września 

2021 roku wyniesie ok. 1.400 Mg (+/-20%). Dostarczanego sukcesywnie, średnio dwukrotnie 

w ciągu tygodnia, w ilościach ok. 25 Mg jednorazowo. Dostawy realizowane będą cysternami 

Dostawcy, z zasypem ciśnieniowym o regulowanej wartości ciśnienia, zapewniającym 

pneumatyczne wyładowanie wapna do silosu z przyłączem dostosowanym do instalacji 

Zamawiającego (złącze strażackie Ø75 mm). Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia 

ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Dostawca. Wyładunki muszą odbywać się zawsze 

pod nadzorem Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach pracy 

oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym zleceniu w formie e-maila, w terminie 

maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zlecenia. Przy każdorazowej dostawie 

Dostawca dostarczy Zamawiającemu: • karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna, które 

będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie, lub dokumentu 

równoważnego wystawionego przez producenta wapna, • odczyt ważenia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczonej partii 

wapna. 2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: Parametr Wartość 



rekomendowana Wartość wymagana CaO + MgO 95,50% min. 95,00% MgO 0,50% max. 

0,70% SiO2 0,80% max. 0,90% Fe2O3 0,20% max. 0,40% Al2O3 0,40% max. 0,60% SO3 

0,05% max. 0,10% CO2 2,40% max. 2,60% CaO wolne 91,20% min. 90,0% Reaktywność 

t60 0,6 min max 0,8 min Sito 0,090 mm 4,90% max 5,00% Sito 0,2 mm 0,30% max 0,50% 3. 

Podane parametry techniczno - użytkowe podane w niniejszej specyfikacji są wymagane. 

Nieposiadanie lub niespełnienie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do 

odrzucenia oferty. 4. Wymagane świadectwa i atesty. Oferowane przez wykonawcę wapno 

BWR ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą 

ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami 

dyrektyw Unii Europejskiej dla wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności (CL90) o parametrach 

nie gorszych niż określone w ofercie. Dokumenty załączone języku obcym muszą być 

przetłumaczone na język polski. 5. Wzór umowy stanowiący Załącznik do SIWZ jest 

integralną częścią dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia 

zamówienia. 6. Gwarancja – wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.  

 

II.5) Główny kod CPV: 44921210-7  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

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:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 września 

2021 r.  

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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w 



oparciu o oświadczenie wykonawcy.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: a) sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. że posiadają na koncie 

kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w takiej wysokości; 

b) posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 zł; Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że: w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie nie mniej niż 2 dostawy wapna 

Bardzo Wysokiej Reaktywności do 2 odrębnych podmiotów eksploatujących linię 

technologiczną FuelCal®, przetwarzających komunalne osady ściekowe w celu produkcji 

produktu nawozowego w postaci polepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego, o 

przydatności wapna będącego przedmiotem oferty w prowadzonym przez nich procesie 

technologicznym, skutkującej wytwarzaniem pełnowartościowego produktu nawozowego, 

którego parametry zapewniają jego zbywalność na rynku. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

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:  
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec 

niegoprawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydaniatakiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłattych należności. Oświadczenie wykonawcy o braku 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczneOświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne  

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:  
Wykaz dostaw Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lubciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czyte dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregodostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 

lubciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należytewykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;. 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytowąwykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albowniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejPotwierdzenie, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  

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  
Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i 

identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii 

Europejskiej dla wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności (CL90) o parametrach nie gorszych 

niż określone w ofercie. Dokumenty załączone języku obcym muszą być przetłumaczone na 

język polski.  



III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

Pisemnezobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, 

do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Oświadczenia wykonawcy oprzynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wykaz części zamówienia,której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom  

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  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

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:  

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 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 50,00 

Spełnienie parametrów jakościowych wapna BWR 50,00 

 

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  

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:  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy ze względu na. 1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, 

w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

umowy. 1.2. wystąpienie nieprzewidzianych kolizji urządzeń, obiektów znajdujących się w 

miejscu ewentualnej instalacji przedmiotu umowy oraz wystąpienie kolizji z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 1.3. zmiany stanu 

prawnego. 1.4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: a) wstrzymanie realizacji części lub całości przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, b) opóźnienia w przekazaniu dokumentów przez Zamawiającego, c) 

przedłużeniem procedury przetargowej. 1.5. zmiany będące następstwem działania osób 

trzecich. 1.6. zmiany będące następstwem działania organów administracji, 1.7. zmiany 

będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano 

Zamawiającego. 2. zmiany wynagrodzenia ze względu na zmianę stawki podatku od towarów 

i usług (VAT), 2.1. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 

wykonawcę, 2.2. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez 

wykonawcę. 3. pozostałe zmiany wynikające z: 3.1. wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 3.2. zmiany danych 

związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.). 3.3. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o 

dowolny okres. 3.4. sytuacji o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 Prawa zamówień 

publicznych 4. wskazanie zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców 

(rozszerzenie/zawężenie zakresu dostaw powierzonych podwykonawcom). Powyższe 



postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-09-11, godzina: 12:30,  

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  

> pl  

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: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


