OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej - nie
Nazwa projektu lub programu
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: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kościuszki 58;
88-200 Radziejów
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) - http://www.bip.radziejow.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia - http://www.bip.radziejow.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem – nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób – nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób - tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Sekretariat Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, ul.
Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
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: Kompleksową obsługę ratowniczą
w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w
Radziejowie w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: nie dotyczy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części – Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie
ratownicze Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przez
ratowników wodnych w obiekcie o następującej charakterystyce:
a) basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 tj. 312,5 m2 z sześcioma torami dla zawodników
(basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom),
b) basen rekreacyjny dla dzieci o łącznej pow. 87 m2 ze zjeżdżalnia rurową,
c) 2 wanny SPA,
d) brodzik dla najmłodszych dzieci 17 m2 ze zjeżdżalnią typu "słonik",
e) sauna fińska.
Szacunkowa ilość godzin w ciagu roku: łącznie 8580 przy obsadzie 2 ratowników na zmianie,
przy czym dane te są danymi szacunkowymi, które maja posłużyć Wykonawcy do kalkulacji
oferty cenowej i mogą ulec zmianie, tj. zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu. Oznacza to,
że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie będą podstawą
roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. Powyższa ilość jest wartością maksymalną,
nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb
Zamawiającego.
Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone z uwzględnieniem podanych
niżej warunków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
 ustawą z dnia 18.08.2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240 z późn. zm.),
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108),
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i
pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i
artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261),
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286).
Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:
a) Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu
technicznego urządzeń rekreacyjnych oraz zjeżdżalni i sauny, a w przypadku zauważonych
nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub
pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy.
b) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem „Ratownik” oraz spodenek
kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze.
c) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących
wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie.
d) Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących
się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w
trakcie wykonywania ochrony ratowniczej.
e) Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy.

f) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia.
g) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku
z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia
ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
h) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy.
i) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów.
j) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze
zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w
przypadku ich łamania.
l) Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz
regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauna, wanny Spa.
ł) Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych
w zależności od zapotrzebowania klientów.
m) Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu
oświetleniem pomieszczenia pływalni.
n) Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy
zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji
z tym związanych pracownikom recepcji basenowej.
o) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po
godzinach otwarcia basenu.
p) Bieżąca kontrola osób przebywających w saunie oraz sprawdzanie sauny przed
zamknięciem pływalni.
r) Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca
na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W
sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie
tego faktu konserwatorowi, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w
dzienniku pracy.
s) Dbanie o dobre imię Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie
oraz Wykonawcy.
t) Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom recepcji
basenowej.
u) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń
zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją
Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
II.5) Główny kod CPV: 75252000-7
Dodatkowe kody CPV:71317200-5
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

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: Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 1
luty 2019 r. Zakończenie realizacji zamówienia przewidziane jest na 31 grudnia 2019 r.
Zamówienie jest realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 21.00.
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: przedstawią oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania
usług ratownictwa wodnego oraz oświadczą o dysponowaniu osobami z uprawnieniami
ratownika wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 656),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie niższą niż 500.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: przedstawią oświadczenie o wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres wykonywania
usług jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług ratownictwa wodnego w
rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych oraz dołączą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane. 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: tak
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
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 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ
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
1. Zgoda ministra do wykonywania usług ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych.
2. Aktualne zaświadczenia lekarskie osób będących w dyspozycji Wykonawcy,
poświadczające zdolność do pełnienia funkcji ratownika.
3. Wykaz wykonanych usług ratownictwa wodnego w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres wykonywania usług
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług ratownictwa wodnego w rozumieniu
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia
2011 r. oraz dołączą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, wystawione przez
podmioty na rzecz których były wykonywane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Listę osób będących w dyspozycji Wykonawcy z wykazem posiadanych uprawnień oraz
posiadanym doświadczeniem zawodowym ratowników.
2. Informacja Wykonawcy dotycząca doświadczenia zawodowego ratowników.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: - nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia - nie

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 - nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych - nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów - nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia - nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena
zatrudnienie
doświadczenie zawodowe ratownika

Znaczenie
60
30
10

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 - nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert - nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zapisy pkt. XV SIWZ
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: godz. 1000 dnia 21 stycznia 2019 roku
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 - język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia - nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

