
Ogłoszenie nr 65729 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

I w onicz-Zdrój :  Modernizacj a parkingu gminnego w  I w oniczu-Zdroj u na dz. nr ew id. 849/ 1.
OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Robot y budow lane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamów ienie dot yczy projekt u lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu
O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, k tórych działalność, lub działalność ich
w yodrębnionych organizacyj nie j ednost ek, które będą realizow ały zamów ienie, obej muje społeczną i zaw odow ą int egracj ę osób
będących członkami grup społecznie marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Post ępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iaj ący
nie

Post ępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli przeprow adzenie post ępow ania
nie

I nformacj e na temat  podmiot u kt óremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie postępow ania:
Post ępow anie jest  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

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:

Post ępow anie jest  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państ w  członkow skich Unii Europej skiej
nie

W przypadku przeprow adzania post ępow ania w spólnie z zamaw iaj ącym i z innych państ w  członkow skich Unii Europej sk iej  –
maj ące zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień publicznych:
I nformacj e dodatkow e:
I . 1)  NAZWA I  ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Aleja Słoneczna  28, 38440   Iwonicz-Zdrój, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 435-02-12, e-mail sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl
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I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa
I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

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)  KOMUNI KACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dost ęp do dokument ów  z post ępow ania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres st rony int ernet ow ej , na k t órej  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist ot nych w arunków  zamów ienia
tak
www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Dost ęp do dokument ów  z post ępow ania jest  ograniczony -  w ięcej  informacj i można uzyskać pod adresem
nie

Ofert y lub w nioski o dopuszczenie do udziału w  post ępow aniu należy przesyłać:
Elekt ronicznie

nie
adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  post ępow aniu w  inny sposób:
nie
Wymagane jest  przesłanie ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w  inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej,
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Adres:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju; al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój - Biuro Obsługi Mieszkańca (parter)

Komunikacja elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów  pl ików , kt óre nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I :  PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego: Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1.
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Numer referencyjny: IZ.271.3.2017
Przed w szczęciem post ępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia: roboty budowlane
I I .3)  I nformacj a o możliw ości składania ofert  częściow ych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krót k i opis przedm iotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku part nerst w a innow acyjnego - określenie zapot rzebow ania na innow acyj ny produkt ,
usługę lub roboty budow lane: Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1 - Remont istniejącego terenu
dworca (przystanku końcowego) autobusów z przebudową kanalizacji deszczowej. 1. Zakres robót budowlanych obejmuje: - rozbiórkę
krawężników drogowych - ręczną rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm w pasie drogowym, - roboty ziemne w zakresie niwelacji
terenu, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego, - wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki, -
montaż betonowych krawężników drogowych, - montaż obrzeży na ławie betonowej, - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6
i 8 cm, - regulację pionową włazów kanałowych oraz skrzynek zaworów podziemnych, - wykonanie robót ziemnych związanych z przebudową
kanalizacji deszczowej, - montaż betonowych oraz PVC studni rewizyjnych, - montaż studzienek ściekowych z wpustem żeliwnym, - montaż rur
kanalizacyjnych wraz z podsypką i obsypką, - plantowanie i - montaż wiat przystankowych - montaż ławek i koszy parkowych. Szczegółowy
zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia) – załącznik
do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami)
nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować
w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej terenu na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia
były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie
umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 48 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi
gwarancji.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 45000000-7
Dodat kow e kody CPV:45100000-8, 45111000-8, 45233200-1, 45231000-5
I I .6)  Całkow ita w art ość zamów ienia (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)
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I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień, o kt órych mow a w  art . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t . 134 ust . 6 pkt  3 ustaw y Pzp:
nie
I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na kt óry zost ała zaw arta umow a ramow a lub okres, na kt óry
zost ał  ust anow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 15/07/2017

I I .9)  I nformacj e dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM, FI NANSOWYM I
TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U
I I I .1.1)  Kompet encje lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności  zaw odow ej , o i le w ynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
I I I .1.2)  Syt uacj a f inansow a lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub remoncie dróg lub parkingów z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych)
każdej z tych robót lub co najmniej jednej roboty w zakresie j.w. o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto (czterysta tysięcy złotych) tej
roboty. b) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych
osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 3 letnim doświadczeniem
zawodowym. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65). Uwaga ! Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia odpowiednich
dokumentów.
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:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A
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I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ust aw y Pzp
I I I .2.2)  Zamaw iaj ący przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podst aw ie art . 24 ust . 5 ust aw y Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON
WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w  post ępow aniu
tak
Ośw iadczenie o spełnianiu kryt er iów  selekcj i
nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E
ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z nich. Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający żąda od niego przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu w
odniesieniu do tych podmiotów.

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E
ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:
- wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem, dowodów określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego przez zamawiającego –
wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie. - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku postawionego przez zamawiającego – wzór
wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)
w/w warunek mogą oni spełnić łącznie.
I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E
ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
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postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
oświadczenie składa każdy z nich. Przykład oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. - zobowiązanie podmiotu do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy - stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S
I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony
I V.1.2)  Zamaw iaj ący żąda w niesienia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:
nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofert  w  post aci kat alogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofer t  katalogów  elekt ronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofert y w ar iant ow ej :
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , którzy zost aną zaproszeni do udziału w  post ępow aniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I nformacj e na temat  umow y ramow ej  lub dynamicznego syst emu zakupów :
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
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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

I V.1.8)  Aukcj a elekt roniczna
Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy w skazać element y, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :
Przew iduje się ograniczenia co do przedst aw ionych w art ości, w ynikające z opisu przedmiotu zamów ienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT
I V.2.1)  Kryt er ia oceny ofer t :
I V.2.2)  Kryt er ia

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

I V.2.3)  Zast osow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ust aw y Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, par tnerstw o innow acyjne
I V.3.1)  I nformacj e na temat  negocj acj i z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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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

I V.3.2)  I nformacj e 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:

I V.3.3)  I nformacj e na temat  part nerst w a innow acyj nego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licyt acj a elekt roniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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:
I V.5)  ZMI ANA UMOWY
Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień zaw art ej  umow y w  st osunku do t reści ofert y, na podstaw ie której  dokonano
w yboru w ykonaw cy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych w projekcie umowy i na zasadach tam określonych - zał. nr 7 do siwz
I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udost ępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakt erze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  post ępow aniu:
Data: 04/05/2017, godzina: 11:00,
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
> Oferta musi być przygotowana czytelnie w języku polskim
I V.6.3)  Termin zw iązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżet u Unii Europejskiej  oraz niepodlegających zw rotow i środków  z pomocy udzielonej  przez państ w a
członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , które miały być przeznaczone na sf inansow anie całości
lub części  zamów ienia: nie
I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli  środki służące sf inansow aniu zamów ień
na badania naukow e lub prace rozw ojow e, kt óre zamaw iaj ący zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części
zamów ienia, nie zostały mu przyznane nie
I V.6.6)  I nformacj e dodatkow e:
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