
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Budowa i modernizacja punktu selektywnej z biórki odpadów

komunalnych wraz z infrastruktur ą towarzyszącą na terenie Związku Mi ędzygminnego EKO-SIÓDEMKA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

działanie 2.2. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do

zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

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

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Ogłoszenie nr 607079-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", krajowy numer identyfikacyjny

30240594400000, ul. ul. Kołłątaja 7 , 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 722 66 32,

e-mail eko7@krotoszyn.pl, faks 62 590 32 66.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie

są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

związek międzygminny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane

przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Tak

www.eko7.krotoszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.eko7.krotoszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:



Elektronicznie

Nie

adres

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

Nie

Inny sposób:

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

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę nalezy przesłać pocztą, kurierem

lub złożyć osobiście

Adres:

Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA, ul. Kołłataja 7, 63 - 700 Krotoszyn p. nr 60 (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA

Numer referencyjny: GOA.271.3.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty 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:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) inwestycji

obejmującej budowę systemu nowoczesnych PSZOK wraz z punktami odbioru i przygotowania odpadów do

ponownego użycia dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego. PSZOKi powstaną na terenie gmin: Krotoszyn

– na części działki ew. nr 3750/6 Kobylin – na części działki ew. nr 968/3 Sulmierzyce – na części działki ew. nr

1717/2 oraz 1702/2 Zduny – na części działki ew. nr 2616/2 2) Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i

budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą

odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania,

uzyskania wszelkich niezbędnych zgód , wybudowania punktu zgodnie z PFU, uwzględniając planowany cel i

funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego),

norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie,

uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje dostaw

wyposażenia kontenera socjalno-biurowego, magazynu odpadów niebezpiecznych oraz warsztatu, kontenerów i

pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, zestawów

pojemników do selektywnej zbiórki oraz w przypadku PSZOK w Kobylinie dostawy ciągnika z niezbędnym

osprzętem i wyposażeniem oraz rębaka do gałęzi (będzie to przedmiotem odrębnego postępowania). 3)Określenie

przedmiotu zamówienia dla PSZOK Krotoszyn Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w

związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 1 500 m2, przy czym sam PSZOK obejmować będzie powierzchnię

ok. 1 000-1 200 m2 (powierzchnia ogrodzona). Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania budowlano-

montażowe: a) powierzchnie utwardzone PSZOK: ‒ z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac

o powierzchni 580-600 m2, w tym powierzchnia pod planowaną magazynami oraz planowany zjazd z drogi, ‒ z

betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki), łączne powierzchnia 90-110 m2, w tym

powierzchnia pod kontener socjalno-biurowy; b) magazyn blaszany o powierzchni 95-105 m2 stanowiący: ‒

magazyn 2 kontenerów otwartych, ‒ magazyn odpadów, ‒ warsztat – punkt przygotowania odpadów do ponownego

użycia; c) specjalistyczny zamykany magazyn na odpady niebezpieczne; d) kontener socjalno-biurowy wraz z

niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami; e) ścieżka edukacyjna – ogrodzona powierzchnia wytyczona

ścieżka z betonowej kostki brukowej, zieleń urządzona, lampa oświetleniowa z elementami zasilania OZE (modułem

PV i wiatrakiem), z wyposażeniem: ławki, tablice edukacyjne, pokazowy, modułowy kompostownik na odpady

zielone, f) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: - instalacja wodociągowa z przyłączem do kontenera

socjalno-biurowego (przyłącze, hydrant ppoż. lub inne zabezpieczenia ppoż. zgodnie z wymaganiami), - instalacja



elektryczna, w tym system oświetlenia placu oraz zasilanie i oświetlenie obiektów, instalacja monitoringowa,

alarmowa, a także niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji, - instalacja kanalizacji ścieków

bytowych wraz ze zbiornikiem bezodpływowym lub przyłącze do instalacji kanalizacji sanitarnej, - waga

samochodowa (4,0 tony) z montażem, oprogramowaniem i uruchomieniem, - ogrodzenie, z bramą wjazdową, szlaban

automatyczny z dzwonkiem, - zieleń ozdobna i izolacyjna wraz z pielęgnacją i utrzymaniem w okresie 1 roku po

nasadzeniach. 4) Określenie przedmiotu zamówienia dla PSZOK Kobylin Łączna powierzchnia terenu przeznaczona

do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 8 000 m2, przy czym przewidziano: do 400 m2

– modernizacja istniejącego utwardzenie w związku z realizacją PSZOK, do 200 m2 – dojazd do placu kompostowni,

do 2 500 m2 – budowa placu kompostowni. W ramach przedsięwzięcia zaprojektować i wykonać należy: -

modernizację istniejącego utwardzenia na obszarze rampy rozładunkowej, - przebudowę obszaru magazynowania

odpadów i kontenerów na odpady pod rampą, - nowe miejsca parkingowe w sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej (min. 3

szt.), - plac kompostowni, - dojazd do placu kompostowni. Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania

budowlano-montażowe: a) powierzchnie utwardzone PSZOK: ‒ modernizacja istniejącego utwardzenia w związku z

realizacją PSZOK, w tym powierzchnia pod planowaną wiatą, ‒ wykonanie nowych dojazdów do placu

kompostowni, budowa placu kompostowni, ‒ demontaż brodzika dezynfekcyjnego i wykonanie nowego utwardzenia,

‒ wykonanie nowych utwardzeń z płyt jumbo, ‒ wykonanie nowych utwardzeń z betonowej kostki brukowej z

podbudową pod ruch pieszy (chodniki); b) wiata magazynowa o powierzchni 90-110 m2 stanowiąca: - magazyn

odpadów niebezpiecznych i ZSEE, - punkt napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia (warsztat) oraz

punkt przyjęcia i magazynowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia; c) modernizacja i remont

istniejącego obiektu socjalno-biurowego; d) ścieżka edukacyjna – ogrodzona powierzchnia wytyczona ścieżka z

betonowej kostki brukowej, zieleń urządzona, lampa oświetleniowa z elementami zasilania OZE (modułem PV i

wiatrakiem), z wyposażeniem: ławki, tablice edukacyjne, pokazowy, modułowy kompostownik na odpady zielone, e)

wyposażenie kompostowni: 4 specjalistyczne, automatyczne kontenery kompostujące z niezbędną infrastrukturą,

blaszany magazyn techniczny na sprzęt, instalacje napowietrzające kompostownię pryzmową, plac dojrzewania

kompostu, niezbędne instalacje, w tym ścieków przemysłowych; f) infrastruktura towarzysząca i niezbędne

instalacje: - remont i legalizacja istniejącej wagi samochodowej, - rozbudowa instalacji wodociągowej na potrzeby

PSZOK oraz kompostowni, w razie potrzeby wykonanie nowego przyłącza, instalacja wodociągowa w wymaganym

zakresie na potrzeby ppoż., w tym hydrant lub odpowiedni zbiornik ppoż., oraz przyłącze wodociągowe na potrzeby

kompostowni; - rozbudowa instalacji elektroenergetycznej na potrzeby PSZOK oraz kompostowni, w tym system

oświetlenia placu, zasilanie wiaty z systemem oświetleniowym, zasilanie kontenera socjalno-biurowego oraz

magazynów, szlabanu, instalacji monitoringowej, alarmowej, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe

do obsługi ww. instalacji, - budowa kanalizacji przemysłowej na potrzeby PSZOK oraz kompostowni wraz ze

zbiornikiem ścieków przemysłowych oraz niezbędnymi instalacjami, - pozostałe niezbędne wyposażenie PSZOK i

kompostowni, tablice ostrzegawcze, ogrodzenie z bramą wjazdową, szlabany, system monitoringu. - zieleń ozdobna i

izolacyjna wraz z pielęgnacją i utrzymaniem w okresie 1 roku po nasadzeniach. Przewiduje się prowadzenie prac

przy działającym PSZOKu. Wykonawca wskaże w tym celu lokalizację na terenie PSZOK, nie kolidującą z

prowadzeniem robót budowlanych. 5) Określenie przedmiotu zamówienia dla PSZOK Sulmierzyce Łączna



powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 1 500 m2,

przy czym sam wydzielony obszar PSZOK obejmować będzie powierzchnię ok. 1 000 m2 (powierzchnia placu

magazynowego, ścieżki edukacyjnej oraz zieleni urządzonej i izolacyjnej). Przedsięwzięcie obejmuje następujące

działania budowlano-montażowe: a) powierzchnie utwardzone PSZOK: - z betonowej kostki brukowej z podbudową

pod ruch ciężki, plac o powierzchni 700-750 m2, w tym dojazd do punktu od istniejącego zjazdu z drogi, - z

betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki), łącznie powierzchnia 30-40 m2, b)

specjalistyczny, szczelny, zamykany magazyn odpadów niebezpiecznych i drobnego ZSEE, c) magazyn – punkt

napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia, d) ścieżka edukacyjna – ogrodzona powierzchnia,

wytyczona ścieżka z betonowej kostki brukowej, zieleń urządzona, lampa oświetleniowa z elementami zasilania OZE

(modułem PV i wiatrakiem), z wyposażeniem: ławki, tablice edukacyjne, pokazowy, modułowy kompostownik na

odpady zielone, e) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: - instalacja wodociągowa – hydrant ppoż. min.

DN-80 10l/s lub inny rozwiązanie zgodne z wymaganiami ppoż.), - instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia

placu, zasilanie i oświetlenie magazynu oraz warsztatu, oświetlenie ścieżki edukacyjnej, zasilenie instalacji

monitoringowej, - waga samochodowa (min. 4,0 tony), - ogrodzenie, z bramą wjazdową, - zieleń ozdobna i

izolacyjna wraz z pielęgnacją i utrzymaniem w okresie 1 roku po nasadzeniach. 6) Określenie przedmiotu

zamówienia dla PSZOK Zduny Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją

przedsięwzięcia wynosi ok. 1 700-1 900 m2, przy czym sam PSZOK obejmować będzie powierzchnię ok. 1 600 m2

(powierzchnia ogrodzona). Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania budowlano-montażowe: a) powierzchnie

utwardzone PSZOK: a. z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 700-750 m2,

b. wyrównanie istniejącego dojazdu z płyt betonowych na powierzchni ok. 550-600 m2, c. z betonowej kostki

brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki), łącznie powierzchnia 120-140 m2, b) magazyn blaszany – punkt

zbierania i przygotowania odpadów do ponownego użycia (warsztat), c) specjalistyczny magazyn na odpady

niebezpieczne i drobny ZSEE, d) modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby: – pomieszczeń

socjalno-biurowych, – magazyn odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowy ZSEE; e) ścieżka

edukacyjna – ogrodzona powierzchnia wytyczona ścieżka z betonowej kostki brukowej, zieleń urządzona, lampa

oświetleniowa z elementami zasilania OZE (modułem PV i wiatrakiem), z wyposażeniem: ławki, tablice edukacyjne,

pokazowy, modułowy kompostownik na odpady zielone, f) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: -

ogrodzenie, z bramą wjazdową, - waga samochodowa, - instalacja wodociągowa na potrzeby pomieszczenia

socjalno-biurowego (przyłącze, w razie potrzeby rozbudowa, przebudowa lub wymiana sieci w wymaganym zakresie

na terenie działki, hydrant ppoż. min. DN-80 10l/s lub inny zgodnie z wymaganiami ppoż.), w razie braku

możliwości wykonania hydrantu dopuszcza się rozwiązanie zamienne, np. zbiornik ppoż., - rozbudowa instalacji

elektrycznej, w tym zasilenie i oświetlenie obiektów, system oświetlenia placu, oświetlenie ścieżki edukacyjnej,

zasilanie instalacji monitoringowej, a także niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji, - instalacja

kanalizacji ścieków bytowych wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym (szambo). - zieleń ozdobna i

izolacyjna wraz z pielęgnacją i utrzymaniem w okresie 1 roku po nasadzeniach.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7



Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45222100-0

45222110-3

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość

w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości 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:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania umowy do: 31.05.2021 r. (Świadectwo Przejęcia) Czas do

Świadectwa Przejęcia obejmuje następujące Kroki Milowe: - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie

wszelkich decyzji administracyjnych do 5 miesięcy od daty rozpoczęcia, - Wykonanie robót budowlanych do

30.04.2021r., - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w imieniu Zamawiającego) do 31.05.2021r. Okres Zgłaszania

Wad – 6 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie

niższą niż: 750 000,00 zł b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości co najmniej: 700 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co

najmniej: - jedno zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie (w

rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

o powierzchni utwardzonej min. 1 000 m2 lub - jedno zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą

Prawo budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) placu utwardzonego

wraz z powierzchnią manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych o

powierzchni min. 1 000 m2 lub - jedno zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą budowy zakładu

zagospodarowania odpadów obejmującej m.in. sortownie lub kompostownie odpadów wraz z instalacjami i

sieciami potrzebnymi do funkcjonowania tych obiektów o powierzchni utwardzonej min. 1 000 m2 B.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: (1)

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a) Wykształcenie wyższe techniczne b)

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/ Inżyniera Rezydenta/

Przedstawiciela Wykonawcy polegające na zarządzaniu budową w zakresie organizacyjnym, administracyjnym,

finansowym i prawnym na co najmniej 1 inwestycji budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub

rozbudowie obiektu budowlanego, realizowanej wg procedur FIDIC. (2) Kierownik Budowy - osoba posiadająca

następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego

zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za

szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. b) Doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej

robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem o powierzchni utwardzonej min. 1 000 m2 lub budowy zakładu

zagospodarowania odpadów obejmującej m.in. sortownie lub kompostownie odpadów wraz z instalacjami i

sieciami potrzebnymi do funkcjonowania tych obiektów o powierzchni utwardzonej min. 1 000 m2 lub placu

utwardzonego wraz z powierzchnią manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów



ciężarowych o powierzchni min. 1 000 m2 (3) Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące

kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy

Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z

wykonywaniem w/w funkcji. b) Doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej

wskazanej specjalności (4) Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a)

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków izby

samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. b)

Doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności. (5)

Projektant – osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a) doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu co

najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem o

powierzchni utwardzonej min. 1000 m2 lub zakładu zagospodarowania odpadów obejmującej m.in. sortownie lub

kompostownie odpadów wraz z instalacjami i sieciami potrzebnymi do funkcjonowania tych obiektów o

powierzchni utwardzonej min. 1000 m2

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu



Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZN OŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZN OŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące

dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2)

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, na wezwanie zamawiającego,

składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZN OŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, na



wezwanie Zamawiającego, składa aktualne na dzień składania następujące dokumenty: 1) informację z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 2) oświadczenie

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

tych należności; Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 15, 3)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się

o zamówienia publiczne; Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 22.

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument

potwierdza brak podstaw wykluczenia (fakultatywny) z art. 24 ust. 5 pkt 1. Zamawiający, uwzględniając

dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, że skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie

dostępnych bazach danych. Wykonawca nie jest zobowiązany do jego składania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP – w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załączone do oferty w oryginale. 2. W

przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane z uwzględnieniem postanowień

ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 65). 3. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w

których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający

dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego opublikowanym na dzień

wystawienia dokumentu. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy

ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie

dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 6. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których

mowa w pkt VIII SIWZ (dot. wykluczenia) każdy z Wykonawców składa osobno. 7. W przypadku, gdy

Wykonawca - którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w

odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. VIII

SIWZ (dot. wykluczenia). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium



Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez

Zamawiającego, określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.

z 2016 r., poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. VIII SIWZ (dot. wykluczenia) składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Wykonawca,

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.

5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ . Uwaga! W przypadku gdy

Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie: 30 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub

kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie



Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu 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 złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych 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) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

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 licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego / ogólne warunki umowy / wzór umowy - stanowią część II SIWZ. 2. Zamawiający żąda, aby przed

przystąpieniem do wykonania zamówienia w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć

realizację robót budowlanych lub usług. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w okolicznościach przewidzianych w

klauzuli 22.5 wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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



Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

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

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 08.10.2019 r.


