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„Zdalny odczyt poboru wody w 
Projekt współfinansowany przez Uni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 

Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

„Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie zamówie
numerem 556923-N-2018 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 
Europejskiej: Tak  

Nazwa projektu lub programu
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdro
dla ludności świadczonych przez przedsi
powiatów województwa lubuskiego: kro
słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, 
zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój 
cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społecze
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

O zamówienie mogą ubiegać si
których działalność, lub działalno
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczn
członkami grup społecznie marginalizowanych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj
przeprowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj
członkowskich Unii Europejskiej
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Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014
 priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

biorstwo Obsługi Mienia Komunalnego „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk” 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych dnia 2018-05

Zamieszczanie nieobowiązkowe  

Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Nazwa projektu lub programu  
stwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e

wiadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 
powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, 
łubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, dla którego została 

zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój 
cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 

stwa informacyjnego – projekty realizowane poza formuł
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

 ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

 realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integracj
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie  

ĄCY  

powanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  

powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
powania: Nie  

powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie 

powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych pa
członkowskich Unii Europejskiej: Nie  

 

EGO POMAK SP. Z O.O. w CZERWIEŃSKU 

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, 

stwa informacyjnego" 
str. 1 

Sp. z o.o. w Czerwieńsku, 

05-11 r. pod 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

enie kompleksowego systemu e-usług 
kanalizacyjne na terenie 9 

dzyrzeckiego, nowosolskiego, 
arskiego”, dla którego została 

zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój 
stwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 
projekty realizowane poza formułą ZIT” 

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

y pracy chronionej oraz wykonawcy, 
bnionych organizacyjnie jednostek, które 

 integrację osób będących 

cy powierzył/powierzyli 

Nie  

cymi z innych państw 
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„Zdalny odczyt poboru wody w 
Projekt współfinansowany przez Uni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 

I. 1) NAZWA I ADRES: POMAK Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
8030599300000, ul. ul. Składowa
68 32 78 562, e-mail pomak_2009@o2.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.pomak.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym mo
formatów plików, które nie są ogól

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA 

I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpo
uzyskać pod adresem (URL)

Tak  
www.bip.pomak.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b
warunków zamówienia  

Tak  
www.bip.pomak.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Dostęp do dokumentów z post
uzyskać pod adresem: Nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post
Elektronicznie: Nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:
Inny sposób:  pisemnie w formie papierowej
Adres:  
P. O. M. K. „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz
plików, które nie są ogólnie dost
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POMAK Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
8030599300000, ul. ul. Składowa  2 , 66016   Czerwieńsk, woj. lubuskie, pa

mail pomak_2009@o2.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.pomak.pl  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA - nie  dotyczy  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania mo
(URL)  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

www.bip.pomak.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

p do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji mo
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyła

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
inny sposób: Nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
powaniu w inny sposób: Tak  

:  pisemnie w formie papierowej  

P. O. M. K. „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku 66-016 Czerwieńsk ul. Składowa 2 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń
 ogólnie dostępne: Nie  
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POMAK Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
sk, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 

dzi i urządzeń lub 

cy zamówień sektorowych  

ępowania można 

dzie specyfikacja istotnych 

www.bip.pomak.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

cej informacji można 

ży przesyłać:  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

sk ul. Składowa 2  

dzeń lub formatów 
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„Zdalny odczyt poboru wody w 
Projekt współfinansowany przez Uni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj
gminie Czerwieńsk  
Numer referencyjny:  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny: Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert cz
Zamówienie podzielone jest na cz
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymaga

partnerstwa innowacyjnego 
usługę lub roboty budowlane: 
montaż urządzeń rejestrujących przepływ wody (wodomierzy) wraz z modułami radiowymi 
do zdalnego radiowego odczytu ilo
infrastruktury technicznej do odczytu i przesyłu uzyskanych t
zamówienia Wykonawca dostarczy: 
odczytu ilości dostarczonej wody, 
(wodomierzy), - 3 szt. urządzeń
wody. - dokona 3 065 instalacji ( monta
Miejsce instalacji Gmina Czerwie
 
II.5) Główny kod CPV: 38421000
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

38421100-3 

32230000-4 

32260000-3 

32270000-6 

72260000-5 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zdalny odczyt poboru wody w 

powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

Dostawy  
liwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

ślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

ty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowanie jest dostawa oraz 
ących przepływ wody (wodomierzy) wraz z modułami radiowymi 

do zdalnego radiowego odczytu ilości pobranej przez odbiorców wody oraz stworzenie 
icznej do odczytu i przesyłu uzyskanych tą metodą informacji. W ramach 

zamówienia Wykonawca dostarczy: - 3 065 szt. modułów radiowych do zdalnego radiowego 
ci dostarczonej wody, - 3065 szt. urządzeń rejestrujących przepływ wody 

ądzeń do odczytowych stanu urządzeń rejestrujących przepływ 
dokona 3 065 instalacji ( montażu) dostarczonych modułów radiowych i wodomierzy. 

Miejsce instalacji Gmina Czerwieńsk.  

38421000-2  
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Zdalny odczyt poboru wody w 

powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

a w przypadku 
lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

powanie jest dostawa oraz 
cych przepływ wody (wodomierzy) wraz z modułami radiowymi 

ci pobranej przez odbiorców wody oraz stworzenie 
 informacji. W ramach 

3 065 szt. modułów radiowych do zdalnego radiowego 
cych przepływ wody 
 rejestrujących przepływ 

u) dostarczonych modułów radiowych i wodomierzy. 
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„Zdalny odczyt poboru wody w 
Projekt współfinansowany przez Uni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 

II.6) Całkowita wartość zamówienia 
zamówienia):  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówie
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Określenie przedmiotu, wielkoś
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 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakoń

Okres w miesiącach Okres w dniach

  
 
II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre
zawodowej, o ile wynika to z odr
Określenie warunków: Zamawiaj
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalno
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiaj
Wykonawca wykazał się posiadaniem aktualne obowi
ubezpieczenia od odpowiedzialno
z przedmiotem zamówienia na sum
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W zakresie zdolno
powyższy warunek za spełniony, je
oświadczenie: b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
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 zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o warto

 udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

lenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostan
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 

zakończenia:  

Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
2019-06-30 

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 działalno
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

lenie warunków: Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania 
ń do prowadzenia działalności zawodowej.  

lub ekonomiczna  
lenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający wymaga by 

 posiadaniem aktualne obowiązującego (wykupionego) 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno

przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.  

 techniczna lub zawodowa  
lenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiaj
szy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a) złoży w powyższym zakresie stosowne 

wiadczenie: b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
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str. 4 

cy podaje informacje o wartości 

, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ci 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:  

dzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

działalności 

cych posiadania 

cy wymaga by 
cego (wykupionego) 

ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
 

ci technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna 
szym zakresie stosowne 

wiadczenie: b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalno
najmniej dwa (udokumentowane)
zamówienie, którego przedmiotem było dostarczenie i zainstalowanie pod nie mniej ni
adresami urządzeń rejestrujących przepływ wody wraz z modułami radiowymi do zdalnego 
radiowego odczytu. c) będzie dys
zamówienia doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, to jest nie mniej ni
posiadającymi nie mniej niż dwuletnie do
przepływu wody wraz z modułami radio
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonuj
zamówienia wraz z informacją
Tak  
Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje nast
Tak (podstawa wykluczenia okre
Tak (podstawa wykluczenia okre

III.3) WYKAZ OŚWIADCZE
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST
SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu:  Nie  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

III.4) WYKAZ OŚWIADCZE
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZE
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
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eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał nale
najmniej dwa (udokumentowane) podobne zamówienia; Za podobne Zamawiaj
zamówienie, którego przedmiotem było dostarczenie i zainstalowanie pod nie mniej ni

ących przepływ wody wraz z modułami radiowymi do zdalnego 
dzie dysponował kadrą, posiadającą konieczne do wykonania 

wiadczenie i kwalifikacje zawodowe, to jest nie mniej niż 4 monterami 
ż dwuletnie doświadczenie w instalacji urządzeń

przepływu wody wraz z modułami radiowymi do zdalnego odczytu.  
cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

powaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ący przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

WIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC
PNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

ianiu kryteriów selekcji: Nie  

WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
ĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
ĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
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w tym okresie, wykonał należycie co 
podobne zamówienia; Za podobne Zamawiający uzna 

zamówienie, którego przedmiotem było dostarczenie i zainstalowanie pod nie mniej niż 1500 
cych przepływ wody wraz z modułami radiowymi do zdalnego 

 konieczne do wykonania 
ż 4 monterami 

dzeń pomiarowych 

cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
ści przy realizacji 

wiadczeniu tych osób: 

cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ce fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

POWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

 LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

 LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZE
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) 

Wykonawca wraz z ofertą złoż

1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg zał

2) dowód wniesienia wadium, 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg 

 4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawc
zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania 
wykonawcy.  

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urz
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcze
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nale
odsetkami lub grzywnami, w szczególno
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno
decyzji właściwego organu; 

 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z op
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post
dokumentu potwierdzającego, ż
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło
zaległych płatności lub wstrzymanie w cało
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
ĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Y NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

 złoży następujące dokumenty:  

1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.  

2) dowód wniesienia wadium,  

świadczenie wykonawcy wg załączników Nr 2 do SIWZ.

w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, okre
zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania 

ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej ni
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

powaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
enie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cało

ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

cego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
ści wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło
ci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

EGO POMAK SP. Z O.O. w CZERWIEŃSKU 

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, 

stwa informacyjnego" 
str. 6 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

III.6)  

 

czników Nr 2 do SIWZ. 

 reprezentuje pełnomocnik, określające 
zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania 

wego potwierdzającego, że 
śniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
a zawarł porozumienie 

ci wraz z ewentualnymi 
ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

w całości wykonania 

ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

łacaniem składek na ubezpieczenia 
ce przed upływem terminu 

powaniu, lub innego 
ściwym organem w 

ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

ściwego organu;  
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7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne za
działalności gospodarczej, jeżeli odr
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawi
upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ 
wydający);  

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 st
z 2016 r. poz. 716) - (wg załącznika Nr 2); 

9) oświadczenie o przynależnoś
(wg załącznika Nr 5) - uwaga: powy
obowiązek złożyć w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert lub doł

10) oświadczenie o posiadaniu zdolno
załącznika Nr 2);  

11) wykaz wykonanych zamówie
przed upływem terminu składania ofert, a je
w tym okresie potwierdzających spełnienie wymaga
ppkt 3) lit. b, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, 
których roboty te zostały wykonane, z zał
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, s
dokumenty wystawione przez podmiot, na rze
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg zał

12) oświadczenie o dysponowaniu kadr
pkt 5.2. p.pkt 3) lit. c) –(wg załą

13) dokument potwierdzający, ż
cywilnej w zakresie prowadzonej działalno
gwarancyjną nie mniejszą niż okre

14) zaakceptowany projekt umowy 

15) zakres zadań jakie zamierza powierzy
podwykonawców –(wg załącznika nr 2); 

16) w przypadku podmiotów wyst
podmiotów oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialno

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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ciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

ci gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesi
upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ 

wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

(wg załącznika Nr 2);  

żności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
uwaga: powyższe oświadczenie Wykonawcy bez wezwania maj
gu 3 dni od daty otwarcia ofert lub dołączyć do oferty; 

wiadczenie o posiadaniu zdolności technicznej do wykonania zamówienia 

11) wykaz wykonanych zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno

ących spełnienie wymagań Zamawiającego okreś
ppkt 3) lit. b, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te 

ycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje b
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a 

eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
inne dokumenty (wg załącznika nr 2);  

wiadczenie o dysponowaniu kadrą spełniającą wymagania Zamawiają
(wg załącznika nr 2).  

ący, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sum

 niż określona w pkt 5.2.ppkt 4) lit a). siwz.  

14) zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru, -(załącznik Nr 3), 

 jakie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm 
ącznika nr 2);  

ypadku podmiotów występujących wspólnie, umowę regulującą współprac
podmiotów oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przy realizacji zamówienia. 
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wiadczenie o wpisie do ewidencji 
 wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ 

wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
ycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

ci do tej samej grupy kapitałowej - 
z wezwania mają 

 do oferty;  

ci technicznej do wykonania zamówienia –(wg 

okresie ostatnich 3 lat 
eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

cego określonych w pkt 5.2. 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

ących czy usługi te 
ą referencje bądź inne 

cz którego zamówienia były wykonywane, a 
eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

iającego określone w 

e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
zanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

cznik Nr 3),  

 podwykonawcom wraz z podaniem firm 

ą ą współpracę tych 
ci przy realizacji zamówienia.  
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IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium  
20 000,00 PLN (słownie: dwadzie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w p
do ofert katalogów elektronicznych: 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł
katalogów elektronicznych: Nie 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantow
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza si
zasadniczej: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan
postępowaniu - nie dotyczy 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
dotyczy 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 
nieograniczony): Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
da wniesienia wadium: Tak  

 
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)  

 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł
do ofert katalogów elektronicznych: Nie  

enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do of
Nie  

żenia oferty wariantowej: Nie  
enie oferty wariantowej: Nie  

enie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

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:  

Znaczenie 

60,00 

40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
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 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

ostaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

eniem oferty 

 zaproszeni do udziału w 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie 

(przetarg nieograniczony, 

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

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne - nie 
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dotyczy 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowie
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1) Zamawiający dopuszcza zmian
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obni

podwyższenie wynagrodzenia jest mo
podatku, 

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 pa
pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeni
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawc

2) Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w nast
przypadkach:  

a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłu
najkorzystniejszej oferty dopuszcza si
przedmiotu zamówienia o czas niezb

 b) stwierdzenia wad lub braków w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a wady 
te lub braki będą bezpośrednio skutkowały przestojami w wykonywaniu obj
zamówieniem robót,  

c) gdy wystąpi konieczność
uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, 

d) powstanie opóźnień z powodu okoliczno
odpowiada Wykonawca, 

 e) wprowadzenia koniecznych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, je
wprowadzenie będzie skutkowało wydłu

 f) Zamawiający dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wyst
zdarzeń losowych, np. (powód
przewidzieć, lub z powodu działa
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IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem - nie dotyczy 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego - nie dotyczy 

at partnerstwa innowacyjnego - nie dotyczy 

IV.4) Licytacja elektroniczna - nie dotyczy 

 istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

cy dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

szenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadają

ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawc

cy dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w nastę

eli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczę
przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie procedur, 

b) stwierdzenia wad lub braków w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a wady 
średnio skutkowały przestojami w wykonywaniu obj

ść wykonania nie przewidzianych prac dodatkowych, a prace te 
 dotrzymanie terminu realizacji zamówienia,  

 z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani po
 

niecznych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, je
dzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia,

cy dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wyst
 losowych, np. (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), którego nie mo

, lub z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 
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 zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

nego Wykonawcy w przypadku:  
żenie lub 

ci odpowiadającej zmianie 

 ustalonego na podstawie art. 2 
dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

om społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany 

 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.  

cy dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących 

 procedury wyboru 
cie terminu rozpoczęcia realizacji 

b) stwierdzenia wad lub braków w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a wady 
rednio skutkowały przestojami w wykonywaniu objętych 

 wykonania nie przewidzianych prac dodatkowych, a prace te 

rednio ani pośrednio nie 

niecznych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli ich 
eniem terminu realizacji zamówienia, 

cy dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia 
ar, itp.), którego nie można było 

cych wykonanie 
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poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie s
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

3) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotycz
dotychczasowego Wykonawcy, nieobj
niezbędne i spełniają one łącznie nast

 a) zmiana wykonawcy nie mo
technicznych, w szczególno
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotn
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto
pierwotnie w umowie;  

4) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy je
umowy a ponadto spełnione łą

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okoliczno
działając z należytą staranno

 b) wartość zmiany nie przekracza 50% warto
umowie;  

5) Zamawiający dopuszcza zmian
połączenia, podziału, przekształcenia, upadło
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi
warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodz
także nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

6) Zamawiający dopuszcza też
zmiany charakteru umowy a łą
jednocześnie jest mniejsza od 10% warto
przypadku zamówień na usługi lub dostawy warto
umowie.  

7) Zamawiający dopuszcza też
a) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub r

realizacji zamówienia strony tak ustal
b) w sposobie wykonania zamówienia, je

realizowanego zadania nie zwi
lub nie pogarszając technicznych wła
skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia nale
Wykonawcy.  
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poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie s
 winy którejkolwiek ze Stron.  

dopuszcza zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych zada
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały si

ącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjno
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwi
ącego,  

dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

cy dopuszcza zmiany umowy jeżeli nie prowadzą one do zmiany charakteru 
umowy a ponadto spełnione łącznie następujące warunki:  

 zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiaj
 starannością, nie mógł przewidzieć, 

 zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

cy dopuszcza zmianę wykonawcy zamówienia, jeżeli zmiana ta wynika z 
czenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
niu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia a 

ą innych istotnych zmian umowy,  

cy dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie jeżeli zmiana nie prowadzi do 
zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i 

nie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
 na usługi lub dostawy wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

cy dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie:  
enie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeż

realizacji zamówienia strony tak ustalą,  
b) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne wła

realizowanego zadania nie zwiększając wartości wynagrodzenia należ
c technicznych właściwości realizowanego zadania b

skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia nale
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poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są 

ce realizacji dodatkowych zadań od 
tych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

ekonomicznych lub 
ci lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
 lub znaczne zwiększenie 

ci zamówienia określonej 

 one do zmiany charakteru 

ciami, których zamawiający, 

lonej pierwotnie w 

eli zmiana ta wynika z 
ci, restrukturyzacji lub nabycia 

biorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
 wobec niego podstawy wykluczenia a 

eli zmiana nie prowadzi do 
 209 000 euro i 

lonej pierwotnie w umowie w 
ślonej pierwotnie w 

kojmi, o dowolny okres jeżeli w trakcie 

 techniczne właściwości 
ci wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

ci realizowanego zadania będą prowadzić do 
skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego 
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c) Zamawiający dopuszcza te
istotną uznaje się zmianę umowy, je
stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego 
charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z
wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w post
zamówienia, to w tym post
lub przyjęto by oferty innej tre
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie 
rozszerza lub zmniejsza zakres 
na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiaj
wykonawcą.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-05-21, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgl
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie  
Język lub języki, w jakich mog
udziału w postępowaniu 
> język polski  
IV.6.3) Termin związania ofert
składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się uniewa
przypadku nieprzyznania 
niepodlegających zwrotowi 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie cało
IV.6.5) Przewiduje się uniewa
środki służące sfinansowaniu zamówie
które zamawiający zamierzał przeznaczy
zamówienia, nie zostały mu prz
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wartości zamówienia mniejsza od kwot wła
określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
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cy dopuszcza też wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, przy czym za 
 zmianę umowy, jeżeli zmienia ona ogólny charakter umowy, w 

stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego 
charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczno
wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

to by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczn
 wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie 

rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega 
pieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, now

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

ępniania informacji o charakterze poufnym  

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

21, godzina: 09:00,  
enie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

zyki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
powaniu  

ązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

ę unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

cych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pań
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

 przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
ę unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, je

ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub cz

zamówienia, nie zostały mu przyznane  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ci zamówienia mniejsza od kwot właściwych dla zamówień sektorowych 
lonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
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prowadzenie nie istotnych zmian umowy, przy czym za 
eli zmienia ona ogólny charakter umowy, w 

stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego 
cych okoliczności: zmiana 

powaniu o udzielenie 
 udział inni wykonawcy 

ekonomiczną umowy na 
 wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie 

cy z umowy lub polega 
cy udzielił zamówienia, nowym 

 - nie dotyczy  

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

 potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

powania o udzielenie zamówienia, w 
etu Unii Europejskiej oraz 

rodków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

ci zamówienia: Tak  
powania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

 na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
 na sfinansowanie całości lub części 

ń sektorowych 
lonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
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stycznia 2004 r. Prawo zamówie
z późn. zm.)  
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 
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. z 2017 r. poz. 1579 


