Ogłoszenie nr 502091-N-2019 z dnia 2019-01-09
Urząd Miejski w Pasłęku: Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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

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
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE: Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Pasłęku,
krajowy numer identyfikacyjny 000524447,
ul. Pl. Św. Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,
tel. +48552482001,
e-mail: grzegorz.nazarewicz@paslek.pl,
faks +48552483180.
Adres strony internetowej (URL): http://paslek-um.bip-wm.pl/
Adres profilu nabywcy:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4)
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL):
Tak http://paslek-um.bip-wm.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Tak http://paslek-um.bip-wm.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
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 - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

II.2)
II.3)
II.4)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk
Numer referencyjny: BGK.271.3.2019.GN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
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 usługa, polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na drogach
gminnych leżących na terenie miasta Pasłęk (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińskomazurskie), w sposób nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy wraz z ich zimowym utrzymaniem.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje oczyszczanie terenów położonych w pasach drogowych: jezdni, ulic,
ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów terenowych,
przystanków autobusowych i zatok autobusowych poprzez:
1) zamiatanie ręczne lub mechaniczne ulic o nawierzchni utwardzonej na całej długości, dwa razy w miesiącu
na szerokości minimum 1 m przy krawężniku, po obu stronach jezdni, oraz na tzw. „powierzchniach
wyłączonych”, na których tworzą się zastoiska kurzu/piasku;
2) zamiatanie chodników utwardzonych oraz dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów
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terenowych, na całej ich szerokości i długości, z częstotliwością dwa razy w miesiącu;
3) zamiatanie całej powierzchni przystanków wraz z zatoką, obejmujące teren o długości zatoki
przystankowej, na przystankach bez zatoki teren o długości 10 m (tj. po 5 m z każdej strony boku wiaty lub
po 5 m z każdej strony słupka) oraz całej szerokości chodnika, na którym usytuowana jest wiata lub słupek;
4) usuwanie roślin (tj. trawy, chwastów i innej roślinności) przy krawężnikach ulicznych i obrzeżach
chodnikowych (dotyczy zarówno roślin w spoinach pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ulicy czy
chodnika, jak też i roślin przerastających z przyległego terenu na elementy konstrukcyjne ulicy czy
chodnika). Dopuszcza się stosowanie środków chemicznych ze szczególnym zachowaniem przepisów bhp
z zastrzeżeniem późniejszego mechanicznego usunięcia roślinności;
5) usuwanie zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do dróg
gminnych;
6) uprzątanie bieżące z dróg gminnych (w szczególności z jezdni i chodników) zwłok zwierząt;
7) odśnieżanie dróg gminnych (w szczególności ulic, chodników, dróg rowerowych, schodów terenowych,
przystanków autobusowych i zatok autobusowych, parkingów ogólnodostępnych) na całej długości
i szerokości, przy zachowaniu zasady, iż rozpoczęcie odśnieżania nie może nastąpić później niż w ciągu
2 godzin od momentu rozpoczęcia opadów, a zakończyć nie wcześniej niż po całkowitej likwidacji ich
skutków;
8) zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej na drogach gminnych, przy zachowaniu zasad określonych
w pkt. 7;
9) usuwanie na bieżąco zmiotek i innych odpadów, poprzez wywożenie ich z miejsca sprzątania –
Zamawiający nie dopuszcza możliwości gromadzenia zmiotek i innych odpadów w formie stert, pryzm lub
gromadzenia ich w workach i pozostawienie na jezdni, chodniku, drodze rowerowej lub poboczu w celu
późniejszego odbioru;
10) wykonanie na wezwanie interwencyjnego zamiatania jezdni i chodników (jak w pkt. 1-3) w celu poprawy
estetyki miasta – 1 raz w miesiącu.
3. Orientacyjna długość i powierzchnia ulic i chodników przewidzianych do utrzymania letniego i zimowego:
1) Długość ulic - ok. 19129 m;
2) Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - ok. 53465,97 m2;
3) Powierzchnia wydzielonych parkingów / miejsc postojowych/powierzchni wyłączonych - ok. 13317,59 m2.
4. Orientacyjna długość ulic przewidzianych wyłącznie do utrzymania zimowego – odśnieżanie i zwalczanie
gołoledzi:
1) Długość ulic - ok. 14172 m;
2) Powierzchnia chodnika / parkingu - ok. 2724 m2.
5. Orientacyjna powierzchnia zatok autobusowych przewidzianych do utrzymania letniego i zimowego:
1) Powierzchnia zatoki autobusowej - ok. 1483,47 m2;
2) Powierzchnia chodnika - ok. 985,96 m2;
3) Ilość wiat przystankowych - 11.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
II.5)

Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
90600000-3
90620000-9
90630000-2
90910000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
2019-02-01
II.9)

2019-11-30

Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O
I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada lub będzie
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na cały okres związania
niniejszą umową na kwotę nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł)
Informacje dodatkowe:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
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Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) należycie wykonał w okresie ostatnich 4 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
należycie wykonuje w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jedno zadanie polegające na jednoczesnym utrzymaniu czystości jezdni i/lub ulic (o długości łącznej
minimum 10 000 m) i chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych (o powierzchni łącznej minimum
10 000 m2) w okresie (sezonie) letnim oraz utrzymaniu zimowym jezdni i/lub ulic (o długości łącznej
minimum 10 000 m) i chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych (o powierzchni łącznej minimum
10 000 m2), polegającym na usuwaniu śniegu lub zwalczaniu gołoledzi i śliskości pośniegowej, w okresie
(sezonie) zimowym, przez łączny okres minimum 10 miesięcy, lub
b) jedno zadanie polegające na sezonowym utrzymaniu czystości jezdni i/lub ulic (o długości łącznej minimum
10 000 m) oraz chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych (o powierzchni łącznej minimum 10 000 m2)
w okresie (sezonie) letnim oraz jedno zadanie polegające na utrzymaniu zimowym jezdni i/lub ulic
(o długości łącznej minimum 10 000 m) oraz chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych (o powierzchni
łącznej minimum 10 000 m2), polegające na usuwaniu śniegu i/lub zwalczaniu gołoledzi i śliskości
pośniegowej, i odśnieżaniu i/lub odladzaniu chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych w okresie (sezonie)
zimowym przez łączny (zsumowany z obu wykazanych zadań) okres minimum 10 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza sumowanie długości jezdni i/lub ulic oraz sumowanie powierzchni chodników i/lub
ciągów pieszo-rowerowych celem wykazania wymaganej łącznej długości / powierzchni wyłącznie w sytuacji,
gdy usługi związane z utrzymaniem tych elementów dróg zrealizowane zostały na rzecz jednego
zamawiającego oraz usługi te wykonywane były w tym samym okresie (terminie obowiązywania umów);
2) dysponuje lub będzie dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w ilości co
najmniej:
a) jednej mechanicznej zamiatarki ulicznej do zamiatania ulic lub polewaczko-zamiatarki ulicznej do zamiatania
ulic na mokro;
b) dwóch mechanicznych zamiatarek chodnikowych;
c) jednego pojazdu lekkiego z osprzętem do odśnieżania chodników (o dmc poniżej 3,5 t);
d) dwóch pojazdów z osprzętem do odśnieżania ulic;
e) jednej piaskarki lub solarki do zwalczania gołoledzi na ulicach;
3) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest co najmniej jedną
osobą skierowaną do wykonywania obowiązków koordynatora robót.
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 Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej,
do przedstawienia dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, to jest:
1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
odpowiednio:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykazu zrealizowanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, zakresu (rozmiaru), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1) informację Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego - jeżeli dotyczy;
2) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy;
3) dokumenty dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów - jeżeli dotyczy;
4) dokumenty dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie - jeżeli dotyczy.
W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące wadium zawarto w SIWZ.
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
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty

60,00

Ogłoszenie nr 502091-N-2019 z dnia 2019-01-09
Skrócenie czasu rozpoczęcia odśnieżania

15,00

Interwencyjne świadczenie usługi

15,00

Termin płatności faktur

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5)

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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: 2019-01-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 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:

