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Ogłoszenie nr 502453-N-2019 z dnia 20l9-01- 1 0 r.

Miasto Piotrków Trybunalski: Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z

miejskiego Punktu SelekĘwnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz

dzierżawa pojemników

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi

Zamieszczanie o głosz eniaz ZamtęszazanLe obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nanva projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których dzialalność, lub działalność ich wyodrębnionych organŁacyjnie jednostek, które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

czlonkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust, 2 ustawy Pzp, nie mniej szy niz 30oń, osób zatrudnionych

przęz zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania , )

Nie ,
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I nfo rm acj e na tem at podmiotu którem u zamaw iający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

P ostępowanie j est przeprowa dzane wspólnie pyzez zam awiaj ących

Nie

Jezeli tak, na|eĘ wymienić zamawtających, ktorzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

orazpodac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) |{AZWA I ADRES: Miasto Piotrkow Trybunalski, krajowy numer identyfikacyjny

590648468, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10 ,9]-300 Piotrków Trybunalski, woj. łodzkie,

państwo Polska, tę|.447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.p1, faks

447 327 798.

Adres strony internetowej (URL) : www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do naruędzi i urządzeń lub

1brmatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeti dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzanta

postępowania, w tym w p,zypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawtającymi zinnych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeptowadzęnte postępowanla, czy i wiakim zabesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadĄąpozostali zamawtalący, czy zatnowienie

będzie udzielane przezkażdęgo zzamawiających indywidualnlę, czy zamówienię zostanie
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udzielone w imieniu i na ruęcz pozostałych zamawtających) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŻna

uryskać pod adresem

Nie

Ofer§ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłaĆ:

Elektronicznie

Tak

adres

zamowienia.publiczne@piotkow.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub.wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Wymagane jest przesłar,ie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: :
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Adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz K.Rudowskiego 10 97-300 Piotrków

Trybunalski PuŃt Informacyj ny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzii urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych naruędzimożnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór (transport) i

zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbterania Odpadów

Komunalny ch (P SZ O K) or az dzięr żaw a poj emnikow

Num er referencyj ny : SP Z.27 1,1 .20 19

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

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówieni a (wielkość, zal<res, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: 1. przedmiotem zamówienia jest odbiór (transpoń) i zagospodarowanie odPadów

z miejskiego puŃtu selektywne go zbierania odpadow komunalnych (pszok)

zlokalizowanęgo przy ul. orlej 1 I oraz dziętżawapojemników, Wykonawca w ramach usług

objętych niniejszym postępowaniem obowiązany 1est do: 1) odbioru, transpońu i

zagospodarowania odpadow zebranych w PSZoK 2) udostępnienia w formie dzieftavły

sprawnych pojemnikow wg ponizszych danych: specjalis§czny pojemnik 100 l x 4 sń,

pojemnik 120 lx 1szt. pojemnik 240|x! szt. pojemnik i100 l x4szt, pojemnikKP

7(7m3)x4szt'pojemnikKP18(18m3)x2szt'pojemnikKP34(34m3)xlszt.

worki BIG BAG x 10 sń. o poj. 1 m3 3) ustawienia pojemnikow w miejscu wskazanym prZęZ

Zamawiającego 4) utrzymywania pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technic Znym,5) wyposazęnia w pojemniki posiadające zabezpieczenia przed

działaniemczynników atmosferyc znych(np. plandeki/pokrywy). SzczegółowY oPis

przedmiotu zamówięnia stanowi dokumentacja projektowa stanowiącazałącznik nr 12 do

SlWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90533000_2

)05 12000-9

349ż8480-6

II.6) Całkowita wartość zamówi enia (iezeli zamawiajqcy podaje informaćję o wartości

zamówienia),.

https://bzp.uzp.gov.pl/Zp4O0podgladopublikowanego.asPx?id:6db 
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Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynamiczne go sy s t e mu z akup ów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 Pkt 6 i 7

lub w art, |34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunkow na jakich zostaną udzięlone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

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: lubdniach:

lub

data rozpo częcia: lub zakończenia:

)kres w miesiącach Jkres w dniach Data rozpoczęcla Datazakończen|a

z019-12-3I

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKOI\OMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZ|{YM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ilI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. Warunek doĘczący posiadania kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej dzińa\ności zawodowej, o'ile wynika to z odrębnych przepisow. 1)

posiadanie przęzwykonawcę uprawnienia w zakresie transpońu odpadow objętYch

przedmiotem zamówienia, o ktorym mowa w art. 28 ustawy z dnla27 kwięinia20O1 r. o

odpadach (Dz,U. z20l0r.Nr 185, poz,1243 zpożn. zm.) w związkuzart,Ż33 ustaw} z

dnia 14 grudnia 2OI2 r. o odpadach (t.l,Dz.|] z2016 r, poz. 1987 ,1954 z2017 r. ptoz.785 i

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:6db 6ę455-1fę2-4381-... 2019-01-10
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l566),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zamawiający uznaza spełniony jeśli wykonawca: 1) dysponuje i skieruje do realizacji

zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamowienia publicznego, w

szczególności: do pełnienia funkcji kierowcy (minimum 1 osoba), posiadającego: prawo

jazdy kategorii C, aktualne szkolenie BHP i P.POŻ. szkolenię w zakresie transportu

odpadów niebezpiecznych (wazn ę przez cały okres rea|izacjt umowy); - wg załącznika nr 5

do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienieprzez wykonawców

(konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przęz zamawnjącęgo za spełniony, jeżeli

spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę. W przypadku, gdy wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcY

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują robo§

budowlane lub usługi, do realizacji których tę zdolności są wymagane) ww. warunek

zostanie uznany ptzęzzamawialącęgo zaspełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot,

na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.2) dysponuje natzędziam;,,

wyposazeniem zakładu t urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia, tj.:

p oj azd ci ę zarowy przy sto s owany do transpońow ania niZej wymi eni ony ch

pojemnikóilkonteneród worków Big- Bag (2 szt,) pojemniki: specjalistyczny

pojemnik 100 lx4 szt. pojemnik 120 lx 1szt. pojemnik240lxI sń. pojemnik

1100 l x 4 sń. pojemnik KP 7 (7 m3) x 4 szt. pojemnik KP 18 (18 m3) x2 sń.

pojemnik KP 34 (3a m3) x 1 sź. worki BIG BAG x 10 sź. o poj. 1 m3 - wgzńączntka

nr 6 do SIWZ W przypadi<u wspólnego ubiegania się o zamówienie przęz wykonawców

(konsorcjum) ww. warunęk zostanie uznany przez zamawiajEcęgo za spełniony, jeZeli

spełnią gołącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę

Zamawtający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we *rriorr.u o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czYnnoŚci

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:6db 6ę455-1fę2-4381-.., 2019-01-10
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przy rcaltzacjizamowienia 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

|II.2,ż) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluazęnla:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust,5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wyklu częnia określona w art. 24 ust,5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczeniaokreślona w afi. 24 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczeniaokreślona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęniaokreślona w art. ż4 ust.5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęniaokreślona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust,5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęn|aokreślona w art. 24 ust,5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADA|{YCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU

WSTĘrNEGo roTwIERDZENIA,ŻE NIE rODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIIJDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów.selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZPI

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o

udzielenie zamówienia ART. 25 UST. 1 PKT 3 zamawialący żądanastępuiącYch

dokumentów: 1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w aft, 24 ust.1 pkt 1 3,14 i21 ustawy Pzp oraz,odnoŚnie skazania za

https:llbzp.uzp,gov,pl/ZP4O0PodgladOpublikowanęgo,aspx?id:6db 6e455-Ifę2-4381-... 2019-01-10
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wykroczenie na karę aresźu, w zakresie określonym przez zamawtającego na podstawie art.

24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upłYwem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W

przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkaniaPoza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumęntu, składa informację z

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przęzwłaściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w ktorym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania lub miejsce zamtęszkaniama osoba,

której doĘczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pkt 13, 14

i 2I orazust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp _ dokument musi wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy przedupływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. 2) Aktualnego zaśwtadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, ze wykonawca nie zalegaz opłacantem podatków, wystawionego nie

wcześniej niz 3 miesi ące przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj ącego, Że

wykonawc azawarłporozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat Ęch

należności wlaz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni ę lub rozłożenie na raĘ za\egŁYch PłatnoŚci lub

wstrzymanie w całości wykonani a decyzjiwłaściwego organu na podstawie art. 24 ust, 5

pkt 8 ustawy pzp,3) Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacYjnej Zakładu

IJbezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoLJbezpteczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnę, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj ącego, ze wykonaw ca zawarł

porozumienie z właściurym organem podatkowym W Sprawie spłat tych nalezności wraz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewtdziane prawem

zwolnięnie, odroczeni ę lun rozłożenie na raty za|egłych płatności lub wstrzYmanie w całoŚci

wykonania decyzjiwłaściwego organu na podstawie ań. 24 ust,5 pkt 8 ustawy Pzp, 4)

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infołmacii o

działalności gospodarc zej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejeśtru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art, 24 ust, 5 pkt

https:llbzp,uzp.gov,pl/ZP4O0Podgladopublikowanego,aspx?id:6db 6e455_IfęZ_4381_", 2019-01-10
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1 ustawy Pzp. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce

zamieszkantapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, wskazanych

w pkt 2-4 składa dokumęnt lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że: a.nieza|egaz

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpie częnie społeczne lub zdrowotne albo ze

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewtdziane prawem

zwolnienie, odroczeni e lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całoŚci

wykonania decyzji właściwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przedupływem terminu składania oferl w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, b, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi

wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejscę zamięszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument

dotyczy,nie wydaje się dokumentów, odpowiadających wskazanym w ppkt l) - 4),

wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejscę zamięszkania, zastępuje się je dokumentęm zawierującym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mtał doĘczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich

wystawienia odpowiednio. 5) Oświadczenia wykonawcy o nieza\eganiu z opłacaniem

podatków i opłat lokalnych na podstawię art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp - wg zńącznika nr

7 do SIWZ, 6) Oświadczęnlawykonawcy o braku orzeczeniawobec niego tytułem Środka

zapobiegawczęgo zakazuubiegania się o zamówienia publicznę I7apodstawie afi. ż4 ust. I

pkt2ż ustawy Prp,- wgzałącznika nr 8 do SIWZ, 7) Oświadlzenlawykonawcy o braku

wydania prawomocnego l,yroku sądu skazującego zarykroczenie na karę ograniczenia

wolności lub grzywny w zakresie określony m przez zamawiającego na podstawie afi. 24

ust. 5 pkt 5 i 6 orazustawy Pzp - wg zńącznika nr 9 do SIWZ, 8) Oświadczenia

wykonawcy o braku wydania wobęc niego ostatecznej decyzji administracf .rej o

naruszeniu obowiązków wynikają cych zprzepisów prawa pracy, prawa ochronY Środowiska
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lub przepisow o zabęzpieczeniu społecznym w zakresie określonym ptzezzamawiającego

na podstawie art. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp - wg załącznika nr 10 do SIWZ, 9)

Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiuzuiszczantem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczen|a społeczne lub zdrowotne albo na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt l5 ustawy

Pzp - wg zalącznika nr 1 1 do SIWZ,W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający bada czy nie zachodzą

wobec kazdego ztychpodmiotów podstawy wykluczenia- żaden z Wykonawców nie moze

podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 i ust, 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów zamawiający bada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie moze podlegać

wykluczeniu nie moze podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust, 5 ustawy Pzp. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust,

1 pkt l i 3, jezeli zamawiającv posiada oświadczenia lub dokumenty doĘczące tego

wykonawcy lub moze je uzyskać za pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczegolności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnta l7 lutego 2005 r, o

informatyzacji dziŃalności podmiotow rea|izujących zadania publiczne. 1) W przypadku

wskazania przezwykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formię

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przęz

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przęz wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, ktore znajdują się w posiadaniu zamawiającego. w

szczego|ności oświadczeń lub dokumęntów przechowywanych pTzęz zamawiającego

zgodnie z art.97 ust. l ustawy , zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 pkt l i 3 ustawy Pzp,korzysta z posiadanych oświadczeń lub

dokumentów, o ile są one ;ktualne, 6. Zgodnie z art."Z}d ust.2 Pzp zamawtający rnozę, na

każdym etapie postępowantauznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,

jezeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy moze mieć negatywny wpływ narea|izację ,u*ó#ie., ta,7, Jężeli

jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
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zamówieniazamawiający nakażdym etapie postępowaniamożewęzwaó wykonawców do

złożęnta wszystkich lub niektorych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żę nlę

podlega wykluczeniu, spełnia warunku udzińu w postępowaniu, a jeżelrl zachodzi

uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są

juz aktualne, do złożęnia aktualnych oświadczęńlub dokumentów.8. Zamawiający może

wykluczyć wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzielęnie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁ|{IANIA WARUNKOW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnianiaprzezwykonawcę waruŃów udziału w postępowaniu

ART. 25 UST. 1 PKT l zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu osób,

którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do

wykonania zamówienia publicznego, w szczegolności: do pełnienia fuŃcji kierowcy

(minimum l osoba), posiadającego: prawo jazdy kategorii C, aktualne szkolenie BHP

iP.POŻ, szkolenie w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (wazne przez cały

okres realizacji umowy);- wg zńączntka nr 5 do SIWZ, W przypadku, gdy wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają nawykazanie przez wykonawcę spełniania

waruŃów udziału w postępowaniu. 2) Wykazu narzędzi, wyposazeniazaKaduturządzeń

technicznych, w szczególności: pojazd cięzarowy przystosowany do transportowania

nizej wymienionych pojemników/kontenerów/ worków Big- Bag (ż sń.) pojemniki:

specjalistyczny pojemnik 100 1x4 szt. pojemnik 1201x 1 szt. pojemnik 240lx7 szt,

pojemnik il00l x4szt. pojemnikKP7 (7 m3) x4 szt. pojemnikKP 18 (18m3)x

2 szt. pojemnik KP 34 (3a m3) x 1 szt. worki BIG BAG x 10 sź, o poj. 1 rn3 _ wg

zil.ącznlka nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 1\A WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA oKoLICZl{oSCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIO|{E W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetargnieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

W niniejszym postępowaniu zamawtający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca

zobowtązany jest do wniesienia wadium: do dnia 1 8 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w

wysokości 3.000,00 złoĘch,2, Wadium możę być wniesione w następujących formach: a)

pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek baŃowy GETIN NOBLE BANK S.A.

KoNTo DEPOZYTOW: 58 1560 0013 2323 1,4041000 0003 Na poleceniu przelewu

naleĘ zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: Odbiór (transport) i

zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywne go Zbierania Odpadow

Komunalnych (P SZOK) or az dzięrżaw a poj emnikó w _ znak SP Z,27 t. 1 . 20 1 9. b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym, c) gwarancjach

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanychprzez

podmioty, o których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. z

2OO7 r. Nr 42 poz.275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci. 3.

Wadium należy wnięśó ptzed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważń za

wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawtającego

potwierdzi, że środki zostały zaksięgowanę na koncie zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazaÓ za

pokwitowaniem do Referatu ZamowieńPublicznychwlJrzędzie Miasta, do pokoju nr 31,]

przed,terminem składania ofert, a do oferty załączyc kserokopię. 5, Oferta rYYkonawcY,

który nie wniesie wadium w Wznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sPosób

nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6. Terminowe
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wniesięnie wadium (w kaźdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiąący

sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaltczęk:

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.r.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej d,opuszczasię tylko z jednoczesnymzłożeniem 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

Maksymaln a liczba wykonawców

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

Umowa ramowa będzie zawarta,.

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestnikóW umowy ramowej:

P r zew idziana mak sy m alna |lczb a uc ze stnikó W umo Wy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Z amow tenie obej muj e ustanowięnie dynami c Znę go sy stemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotYczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

przewiduje się pobrani ę ze złożonych katalogów elęktronicznych informacji potrzebnYch do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczonY,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleĘ wskazać elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia: :
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Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicz nej or azj aki będzie termin ich udo stępnienia:

I nformacj e doty czące przebie gu aukcj i el ektronic znej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji ęlektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie złożylt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.Ż) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Lnaczente

3ena 60,00

Przystąpienię do odbioru odpadów od momentu zgłoszenia pojedynczej usługi ł0,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduryl 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 ogloszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofer§:

,)
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie Ófert wstępnych

b ez pr zepr ow adzęnta ne g ocj acj i
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Przęwidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawrującego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeIi zamawtający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialtczby tozwiązań,.

Nalezy 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

odpowiadaó wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacj a 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

wy ma g ani a te chni c zne ur ządzeń info rmaty c zny ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeślenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i waruŃi 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:

Wymagani a doty czące zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

ry.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘo

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

N al ezy wskazać zakte s, char;kter zmian oraz warunki. wprowadz enla zmtan:

Zamawiający przewiduje dokonac zmlrany do umowy: 7, Zmiana postanowieizawartej umowy

może nastąpić za zgodą obu stron vqlrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod

rygorem niewazności takiej zmiany.2, Zmiany nie mogą naruszać postanowie hzawartychw

art. I44ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strony dopuszczają możliwoś ć zmtiany
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postanowień umowy w przypadkach: 1) ustawowej zmlany wysokości stawek podatkow, gdy

zamianata spowoduje zmianę wynagrodzenia, podwyżka dotyczyóbędzie wyłącznte

wynagrodzenia naleznęgo zaokres po wejściu w zycie zmlan,2) zaistnienia siły wyższej, przez

którą strony vznają: zdarzenie zewnętrzne zdarzęnie niezawinionę przez strony, którego

strony nie mogły ptzewtdziec przed zawarciem umowy, zdarzente, którego strony nie

mogły uniknąć, ani któremu strony nie mogĘ zapobiec przy zachowaniu na|eżytej starannoŚci,

3) zmiany oznaczenladanych dotyczącychzamawiającęgo i /lub wykonawcy, 4) regulacji

prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę

zmiany umowy, wTazze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,5) zmian korzystnych dla

zamawiającego, lub gdy konieczność wprowadzeniazmianwynikać będzie z okoliczności,

ktorych nie mozna było przewidzieó w chwili zawarclaumovr'y, 6) ustawowych zmian

terminów składania sprawozdań podmiotów prowadzących puŃty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

9. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu i3 RODO doĘczący danych osobowych

zawartychw złożonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane w art.

25 ust. I -w szczęgólności wykonawcy będącego osobą ftzyczną,wykonawcy będącego osobą

ltzy czną, pr ow adzącą j e dno o sob ow ą dziŃalno ść g o spo dar czą, pełnomo cnika wykonawcy

będącego osobą fizyczną(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), czŁoŃa

organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np, dane osobowe zamleszc.zonę

w informacji z KRK), osoby fizycznej skiorowanej do przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zgodnie z ań. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z dnta}7 kwiętniaż0l6 r, w sprawie ochrony

osob ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz.|Jrz. UE L 119 z04.05.2016, str. i), dalej ,,RODO", informuję,że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego z siedzibą ptzy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim

(kod pocztowy: 97-300), tel.: 4473ż 77 0I, adres e-mail: e.utzad@piotrkow.pl'Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych w lJrzędzieMiasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka,
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adres e-mail: a,pelka@piotrkow.p1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit, c RODO w cęlu zwlązanym zniniejszym postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanę w szczególności w celu:

dokonania oceny ofer§ pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówięniapublicznego, udzielenia zamówieniapublicznego i realizacji

umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu

zamówieniaprzęz osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę wykonujących wskazanę przęz zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1, ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z20I4 r. poz.

I50ż, zpożn. zm.), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnięntaroz|tczalności, tj. vłykazania

spełnienia ptzęzLJrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązkow wynikających z

przepisów prawa), Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. l

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przektacza 4lata, okres przechowywania obejmuje caĘ czas

trwania umowy, W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzących zbudzetu Unii Europejskiej dane osobowe zawartę w dokumentacji

postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach zawaĄch

w szczególności w luytycznych, umowach o dofinansowanie. Odbiorcami PaniiPana danych

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art, 8 oraz aTt.96 ust, 3 ustawy z dnta29 stycznia2004 r. - ustawy

Pzp. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byc podmioty:

Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu ZamowtęńPublicznych, sądy

administracyjne, sądy powszechne, instytucje zarządzające /pośredniczące w zarządzaniul

proglamami współfinansującymi wydatki wynikające zrealizacji umowy o udzielenie

zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych, współpracujące z

Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzeczusługi z następujących

kategorii: prawne, informatyczne,pocńowę i kurierskie, usługi archiwizacjiiniszczęnia

dokumentacji. wykonawcy biorący udział w postępowaniu;. Obowiązek podania przez

PaniąlPanadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pan a doĘczących jest *}-Ógi.rn

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałęmw postępowaniu o

https:llbzp.uzp.gov,pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:6db6ę455-1,fę2-4381-.,. 2019-01-10



Strona 2l z22

udzielęnie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynlkają z

ustawy Pzp, W odniesięniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposob zautomatyzowany, stosowanie do arl. 22 RODO, W związku zprzetwarzaniem

Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 15 RODO prawo

dostępu do danych osobowych PaniiPana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo

do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie ar1, 18 RODO prawo żądanta

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowy ch z zastrzeżeniem przypadków,

o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia skargi do Prezęsa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu: w związkuz

art.17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do

przęnoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawtę art,2I

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RODO. Administrator

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ftzycznej, technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnymzniszczeniem,

przypadkowąutratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,

zgodnie ze wszystkimi obowią zujący mt przepisami.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2079-0 l - 1 8, godzina: 09 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(ptzetargnieogranicz ony , przetatg ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) :

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich m]gą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzińu

w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs w dniach: 30 (od ostatecznego tefminu składania

ofea)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ 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 zamierzałprzeznaczyćna sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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