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Ogloszenieff 609285-l{-2017z dnia20Il-10-30 r.

Akademia Mtzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy:Wymiana na nowe drzwi
wej5ciowych (1 sztuka) vr budynku Biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczypyzy ul, Slowackiego7. Realizacja projektu Nr POIS 01.03.01-00-0121116
Tytul:
Termomodernizacja budynk6w rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Zadanie nr 2 Budynek B- Biblioteka wymiana drzwi wej5ciowychDl.
OGI,OSZENIE O ZAMOWIBNIU - Robotv budowlane
Zamieszczanie ogloszenianZamteszcz,anie
obowi4zkowe
Ogloszeniedotyczy: Zamt5wieniapublicznego
Zamfwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanegoze Srodk6w Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Realizacjaprojektu Nr POIIS01.03.01-00-0121116
Tytul: Termomodernizacjabudynk6w
rektoratui
biblioteki Akademii Muzy,aznejimienLia
FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy.
O zam6wienie mog4 ulbiegaf sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly
dzialalno5d,lub dzialaltnoS6
zam6wienie,obejmuje spoleczn4i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych
Nie

Nale2y podai minimalny p,rocentowywskaZnik zatrudnieniaos6b nalelqcych do jednej lub wigcej kategorii,
o ktorych mowa w art. 2.2lst.2 ustawy Pzp,nie mniejszyni2 30o/o,os6b zatrudnionychprzez zakladypracy
chronionejlub wykonawc6w albo ich jednostki(w%)

SEKCJA I: ZAMIMTIAJACY
Postgpowanieprzetrlrow adza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanieprzetrlrowadzapodmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzeniep0st{gpowania
Nie
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Informacje na temat podmiotu kt6remu zlmawiajqcy powierzyVpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowaniejest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych
Nie

Jezeli tak,nale?y wymieni6 zamatviajqcych,kt6rzywsp6lnje przeprowadzaj4postgpowanieorazpoda6
adresyich siedzib,krajowe numery identyfikacyjneoraz osoby do kontakt6w wrazz danymi do
kontakt6w:

Postgpowaniejest przreplo*udzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych palistw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowaniawsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Ernropejskiei- maj4ce zastosowaniekrajowe prawo zam6wierflpublicznych:
Informacje dodatkowre:
I. 1) NAZWA I ADIRES: AkademiaMuzyczna im. FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy,krajowy
numer identyfikacyjrry00084239000000,
ul. ul. Slowackiego 7 , 85008 Bydgoszcz,woj. kujawskopomorskie,paflstwoPolska,tel. 52 32I 23 50, e-mail kanclerz@amuz.bydgoszcz.pl;
zam.pub@amuz.bydgo:;zcz.pl,faks 52 32 1 23 50 .
Adres strony intemetovrej(URL) : www.amuz.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetovrejpod ktorrymmolna uzyska6dostgpdo narzEdzii trzydzeh lub formatow
plik6w, kt6re nie s4 og(rlniedostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Podmiotprawapublicznego

I.3) WSPOLNE UDZTELANIE ZAMOWIENIA

(jeieti ttotyczy):

Podzial obowi4zk6vrmigdzy zamawiaj4cymiw przypadku wsp6lnego przeprowadzamapostgpowania,
w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniaposlgpowaniaz zamawiaj4cymiz innych pat'rstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawrajqcychjest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie
postgpowania,cz;yi w jakim zakresieza przeprowadzeniepostgpowaniaodpowiadaj4pozostali
zamawrajqcy,czy zam6wienieltqdzie udzielane przezkaldego zzamawraj4cychindywidualnie, czy
zam6wieniezostzLnie
udzielonew imieniu inarzecz pozostalychzamawiaj4cych):
r.4) KOMUNIKACJA,:
Nieograniczony,,pelny i bezpoSrednidostgp do dokumentdw z postgpowaniamoZna uzyskai pod
adresem (URL)
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Nie
www. amuz.bydg<>
szcz.pl

Adres strony internLetowej,na kt6rej z mieszczonabgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Nie
www.amuz.bydgoszcz.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowaniajest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu naleZyprzesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

jest przeslanieorfertlub wniosk6wo dopuszczenie
Dopuszczone
do udzialuw postgpowaniuw
inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:
pisemnie
Wymaganejest;przeslanie
ofert lub wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniu
w inny
spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziitrz4dzef

lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony,peNny,bezpoSredniibezplatny dostgpdo tych narzEdzimo2nauzyskat pod adresem:

ruRL)
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SBKCJA II: PRZIIDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana znm6wieniuprzez zamawiaj4cego:Wymianananowe drzwiwejSciowych(1
sztuka)w budynku Iliblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy
ul. Slowackiego7. R.eallizacja
projektuNr POIS 01.03.01-0A-01r2I116
Tytut: Termomodernizacja
budynk6w rektoratu i biblioteki An<ademiiMuzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Zadanienr 2 Budynek ll- Biblioteka wymiana drzwrwejSciowychDl.
Numer referencyjny: IZP-FN-412017
Przed wszczgciempostgpowaniao udzieleniezam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo;ZliwoSciskladania ofert czg5ciowych
Zam6wieniepodzielonejest na czqici:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzeelasobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgScilub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgScizamriwienia,na kt6re moile zosta(.udzielone zam6wieniejednemu
wvkonawcv:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zarn6wienia (wielkoit, zakres,rodzaj i iloi6 dostaw,uslug lub robot
budowlanychlub okre{,leniezapotrzebowaniai wymagan) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreSleniezapotrzr,ebowania
na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: STOLARKA
DRZWIOWA ZEW{QTRZNA - zakresprac: Demontaz istniej 4cych drzwi wejSciowych (przewi4zka)
oznaczonychsymbolemDl.Wykonanie imonta? nowych drzwi wejSciowychdrewnianychwrazz
naSwietlem,naSwietleoszklii szytramizespolonymidwukomorowymi, o wsp6lczynnikuprzenikania
cieplaU:l,1w/(m2.1<)lub mniejszym,kolor drzwi bgdzieustalonyz konserwatoremzabytkow.Nowe
drzwimuszqzapewnia(i izolaclg ciepln4 (U:1,3 [W(m2'K)] - lub lepsz2) i akustyczn4(Rw:40 dB - lub
lepsz4).
pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
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II.5) Gl6wnykod CP\/: 45000000-7
Dodatkowekody CP!':

II.6) Catkowita wartor5dzam6wienia Qe2elizamawiajqcy,podajeinformacjeo wartoici zamowienia)'.
WartoS6bez VAT: 5000t,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznegosysternuzakup|w - szacunkowacalkowita
maksymalnawartoit w calym okresieobowiqzywaniaumowy ramowej lub dynamicznegosystemu
zakup6w)

I I . 7 ) C z y p r z e w i d u j j e s i i g u d z i e l e n i e z a m 6 w i e f i , o k t 6 r y c h m o w a w a r t . 6 Tlupsktt.6 i T l u b w a r t .
134 ust. 6 pkt 3 ustaw;yPzp: Nie
OkreSlenieprzedmiotu,wielkoScilub zakresuorazwarrrnk6wna jakich zostan4udzielonezam6wienia,o
ktorych mowa w art. 6l'ust. I pkt 6lub w art. 134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostzlazawarta umowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny systemzakup6w:
miesi4cach: lub dniach: 28
lub
data rozpoczgcia: lub zakoficzenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFOITMACJT]O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
m.1) WARUNKI trD',,ZtA\,U W POST4POWANTU
ru.1.1) Kompetr:ncje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonejdzialalno5cizawodowej, o ile
wynika to z odrq:brLychprzepis6w
OkreSleniewarurk6w: . W postgpowaniuo udzielenie zam6wienramoLe wziqcudzial. Wykonawca,
kt6ry nie podlega.wykluczeniu w okolicznoSciach,
o kt6rych mowa w art.24 ust. 1 ustawy.2. Spelnia
warunek udziatu w postgpowaniudotycz4cy zdolno6ci technicznejlub zawodowej -ZamawiajEcyrzna,
ze warunekbgdztespelniony,gdy Wykonawcawykaie,2e dysponujelub bgdziedysponowad
httpsJ/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanegc|.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
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minimum jedn4 oso1b4
nakahdr>z wymienionych ponizei stanowisk: -osob4 przewidzian4do pelnienia
fimkcji kierownitro robot branzy budowlanejbez ograniczerido kierowania robotami budowlanymi na
zabytkunieruchomym (Zatqcznik nr 8 do SIWZ). 3. Spelniawarunek udziatu w postgpowaniu
dotycz4cyzdolnoScitechnicznej lub zawodowej- Zamawiaj4cy uzna,2e warunek bEdziespelniony,
gdy Wykonawca wykaLe,2e nie wczeSniejni2 w okresie ostatnich 5 latprzed uplywem terminu
skladaniaofert albo wniosk6w od dopuszczeniedo udziatu w postgpowaniu, a jeielt okres
jest kr6tszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci,daty,
prowadzenradziailalnoSci
miejsca wykonania i podmiotow, na rzeezktorych te roboty zostatywykonane z zalqczeniem
dowod6w okreSlaj4<;ych
czy te roboty budowlane zostatywykonane nale2ycie,w szczeg6lnoSci
informacji o tym cz,l roboly zostalywykonane zgodnie :r,przepisamiprawa budowlanego i prawidlowo
ukoficzone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s4 referencjebqdL inne dokumenty wystawione
przezpodmiot, nar2teczkt6regoroboty budowlanebytrywykonywane,a je2eliz uzasadnionej
przyczyny o obiek[wnym charakterzewykonawca nie jest w stanieuzyskadtych dokument6w- inne
dokumenty.Wykonal wymiang I drzwi o parametrachi warloScijak w zNo2onejofercie (ZalEcznlknr
9 do SIWZ).
Informacje dodatko.we
III.1.2) Sytuacja.finansowa lub ekonomiczna
OkreSleniewarunk6w:
Informacje dodatko.we
III.1.3) ZdolnoSf technicznalub zawodowa
OkreSleniewarunk6w: . W postgpowaniuo udzielenie zam6wieniamo2ewziqtudzial Wykonawca,
kt6ry nie podlegawykluczeniuw okolicznoSciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.2. Spelnia
warunek l;dziatuw postgpowaniudotycz4cy zdolnoScitechnicznejlub zawodowej -Zamawiqqcy rlzna,
ze warunekbgdziiespelniony,gdy Wykonawcawykaie,2e dysponujelub bgdziedysponowa6
minimum jedn4 osob4 nakalde z wymienionych ponizej stanowisk: -osob4 przewrdzian4do pelnienia
funkcji kierownika rob6tbran2y budowlanejbez ograniczef do kierowania robotami budowlanymi na
zabytkttnieruchom5rm(ZaLqcztriknr 8 do SIWZ). 3. Spetrniawarunek udzialu w postgpowaniu
dotycz4cyzdolnoScjitechnicznejlub zawodowej- Zamawiaj4cy vzna,2e warunek bgdzie spelniony,
gdy Wykonawca wy,ka2e,2e nie wczeSniejni? w okresierostatnich 5 latprzed uptrywemterminu
skladaniaofert albo wniosk6w od dopuszczeniedo udziaLuw postgpowaniu, a jeLeli okres
prowadzenia dzialalno6cijest kr6tszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci,daty,
miejsca wykonania i podmiot6w,narzecz ktorych te roboty zostaLywykonane z zaLEczeniem
dowod6w okreSlaj4oychczy te roboty budowlane zostaLywykonane nale2ycie,w szczeg6lnoSci
informacji o tym cz'yroboty zostalywykonane zgodnie :zprzepisamiprawa budowlanego i prawidlowo

4c1
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-Gd04dd287

6/13

30.10.2017

httpti://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1

ukoriczone,przy cz)/mdowodami,o ktorych mowa, sQreferencjebqd2 inne dokumentywystawione
przezpodmiot, nirrzteczktoregoroboty budowlanebyly wykonywane,a jeLeliz uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym chalakterzewykonawca nie jest w stanieuzyskadtych dokument6w- inne
dokumenty.Wykonal wymiang 1 drzwi o parametrachi wartoScijak w zto|onej ofercie (Zal4czniknr
9 do SIWZ).
Zamawiajqcywymaga od wykonawc6w wskazaniaw of'ercielub we wniosku o dopuszczeniedo
udzialu w postgpowaniuimion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSciprzy reahzacjizam6wienia
wraz z informacjitro kwalifikac.jachzawodowychlub dofwiadczeniutych os6b: Tak
Informacje dodatko,nre
:
rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA
III.2.|) Podstawy vrykluczenia okreSlonew art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Ill.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiajEcTrpr:zewidujenastgpuj4cefakultatywne podstawywykluczenia:

Tak (podstawaw'ykluczeniaokreSlonaw art, 24 ust. 5 pkt 4 ustawyPzp)
Tak (podstawawykluczeniaokreSlonaw aft. 24 ttst.5 pkJ 5 ustawyPzp)

III.3) WYKAZ OS'WIADCZENSKLADANYCH PP(ZEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGOPOTVYIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA
W POSI]4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
WARUNKI UDZTAJ,\IJ
OSwiadczenie
o niepodleganiu
wykluczeniuorzz spelnianiuwarunk6w udzialuw postgpowaniu
Tak
OSwiadczenie
o spelnianiukryteri6w selekcji
Nie
IrI.4) WYKAZ OS'WIADCZENLUB DOKUMENTOW, SKtr-ADANYCHPP(ZEZ
WYKONAWCq W POST4POWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWYPZPz
brakpodstawwykluczenia
[I.$ WYKAZ OS'WIROCZENLUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCH PF.ZF,ZWYKONAWCE
w POST4POWANIUNA WEZWANTEZAMAWTAJACEGOW CELU POTWTERDZENIA
pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
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OKOLTCZNOSCI,O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
ilL5.1) W ZAKRESTESPET,NTANIA
WARUNK6W UtZrAr,U W POSTDPOWANTU:

rlr.5.2) W ZAKRESTEKRYTERTOWSELEKCJT:
IrI.6) WYKAZ OSWUOCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4
w Posr4PowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA
OKOLTCZNOSCLO KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIII WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROC]ODURA
ry.l) OPrS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamaw iaj 4cy iit4d.awniesienia wadiu m :
Nie
Informacja na ternatwadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzieleniezaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy poda6 infon:nacjena temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2eniaofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czeniado ofert
katalog6w elektroniczrnych:
Nie
do ofert katalog6w
Dopnszczasig zloze,nieofert w postaci katalog6w elektronicznychlub doNqczenia
elektronicznych:
Nie
Informacj e dodatko'we:

W.1.5.) Wymaga sig zloZeniaoferty wariantowej:
Nie
DopuszczasigzlaLe:meoferty wariantowej
Nie
Zlo2enie oferty wariantowej dopuszczasig tylko z jednoczesnymztoieniem oferty zasadniczej:
Nie
4c1
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IV.1.6) Przewidywana.liczba wykonawc6w,ktfirzy zostanQzaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony,negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny,partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6r,v
Przewidywanam inim alna liczba wykonawc6w
M aksymalna hczba wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawc6w :

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznegosystemuzakup6w:
Umowa ramowa bedzie zawarla:

Czy przewiduje sig ogranrczenieliczbyuczestnik6w umowy ramowej:

Przewidzianamakslrmalnaliczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacjedodatkowe:

Zarrt6wienie obe.1i
muj e ustanowieniedynamicznego systemuzakupow :

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4zamreszczonedodatkowe informacje dotyczqce
dynamtcznego systermuzakup6w:

Informacj e dodatko'we:

W ramachumowy ramowej/dynamicznegosystemuzakup6w dopuszczasig zloLenteofert w formie
katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonychkatalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych do
sporzqdzeniaofert w ramach umowy ramowej/dynamicznegosystemuzakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg
ograniczony,negocjaq'ez ogloszeniem)Nie
Nale2y poda6 adresstrrcnyinternetowej,na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
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Nale2y wskazad elemernty,kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ogr:rniczeniaco do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6,kt6re in1formacjezostan4udostgpnionewykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bgdzietermin ich udostgpnienia:
Informacj e dotyczqoeprrzebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziatry rspos6bpostgpowaniaw toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich
wykonawcy bgdamogli licytowa6 (minimalnewysoko6cipost4pieri):
Informacje dotyczqc:elvykorzystywanego sprzgtuelektronioznego,rozwrqzahi specyfikacji technicznych
w zakresiepolEczeh:
Wymaganiadotyczqcerejestracjii identyfikacji wykonawc6ww aukcji elektronicznej:
Informacjeo liczbie etap6waukcji elektroniczneji czasieich trwania:

Czas fiwania

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieri,zlostan1zakwalifikowani do nastgpnegoetapu:
Warunki zamkniticia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria ocenlFofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znacz:enie

cena

50.,00

termin realizacii 30,00
gwarancJa

10,,00

IV.2.3) Zastosowarnieprocedury, o kt6rej mowa w art. 24az ust.1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3) Negocjacjez ogl;.oszeniem,
IV.3.1)Informacje na temat negocjacjiz ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:
.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
https://bzp.uzp
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prawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgpnych bez
Przewidzianejest zastr:zehenie
przeprowadzenianego<jacji
Pruewrdzianyjest podz;ialnegocjacj| fia etapyw celu ograniczenialiczby ofert:
Nalezy poda6 inforrnacje natemal.etap6w negocjacji (w tyrn liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcegolub informacja o sposobieuzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoScinagr6d dtrawykonawc6w, kt6rzy podczasdialogu konkurencyjnegoprzedstawili
rozwi1zaniastanowi4cepodstawgdo skladaniaofert, je2eli zamawrajqcyprzewiduje nagrody:

Wstgpny hatmonognampostEpowania:

Podzial dialogu na etapyw celu ograniczentaliczby rozwr:4zah'.
Nalezy podai informarje na tematetapowdialogu:

Informacjedodatkowe:

IV.3.3) Informacje na.temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedrniotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszqodpowiadad
wszystkieoferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegq1cych negocjacjompoprzez
zastosowaniekryteriorv oceny ofert wskazanychw specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzonahcytacja elektroniczna:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladr3publikowanego.aspx?id=33b22e5c-2523-40d3-ee0e4-6d04dd2874c1
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na ktor:ejjest dostgpnyopis przodmiotuzam6wieniaw licytacji elektronicznej:
Adres strony intemetorroej,
Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej,w tym
wymagania technicizneurzqdzehinformatyczny ch:
Sposobpostgpowania'wtoku licytacji elektronicznej,w tym okreSlenieminimalnychwysokoSci
post4pieri:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasieich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zNo|ylinowych post4piet'r,zostan4zakwalifikowani do nastgpnegoetapu:
Termin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo :udzialuw licytacji elektronicznej:
Data: godzina'.
i elektrorricznej:
Termin otwarcia licytaLcj
licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zaml<niEcia

Istotne dla stron postanowienia,kt6re zostanqwprowadzonedo tresci zawietanejumowy w sprawie
albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:
zam6wieniapublic:znergo,

Wyma gania dotyczqc<>zabezpreczenranalezytego wykonani a um owy :

Informacj e dodatkowtl:

rv.s) ZMTANAUMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dohonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale2y wskazat zal<ros,charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

IV.6) INFORMAC J]DADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6budosl;gpnianiainformacji o charakterze poufnym (ie2elidotyczy):

Srodki slu24ceochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sklaclaniaofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu:
D ata:2017- | I - I 4, godzina:09: 45,
(przetatg
Skr6cenieterminu skladaniawniosk6w, ze wzglgdt na piln4 potrzebgudzielenia zam6wienia
4-6d04dd2874c1
?id=33b22e5c-2523-40dli-a0e
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PorigladOpublikowanego.aspx
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nieograniczony,przetarg ograniczony'negocjaciez ogloszeniem):

Wskazadpowody:
o dopuszczeniedo udzialu w
Jgzyklub jgzyki, w jakich mogq by6 sporz4dzaneoferty lub wnioski
postgpowaniu
(od ostatecznegoterminu skladaniaofert)
IV.6.3) Termin zwi4ztaninofert4: do: okres w dniach: 30
zam6wienia, w przypadku
IV.6.4) Przewiduje sig uniewaznieniepostgpowaniao udzielenie
oraz niepodlegaj4cychzwrotowi
nieprzyznnnia5r0dk6w pochotlz4cychz budietu unii Europejskiej
Europejskiego porozumienia o wolnym
srodk6w z pomocy udzieronej przezparistwa czlonkowskie
caloscilub czgscizam6wienia:
Handlu (EFTA), lktdrremialy by(. przeznaczonena sfinansowanie
zam6wienia,jezeli srodki sluz4ce
IV.6.5) Przewidujiesig uniewainienie postgpowaniao udzielenie
prace rozwojowe' kt6re zamawiaj4cy zamierzal
sfinansowaniu zamdwiefi na badania naukowe lub
nie zostaly mu przyznane
przeznilczydna sfinansowaniecaloscilub czgscizam6wienia,
IV.6.6) Informac'i e dodatkowe:

?id=33b22e5c-2523-40d3-a0e4-6d04dd2874c1
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP40oPodgladopublikowanego.aspx

13t13

