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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.skepe.pl
Ogłoszenie nr 361278 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Skępe: Spr awowanie opieki nad bezdomnymi zwier zętami domowymi or az wyłapywanie bezdomnych zwier ząt domowych z ter enu M iasta i Gminy
Skępe w okr esie 01.01.2017 – 31.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAM ÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opej skiej
nie

Nazwa pr oj ektu lub pr ogr amu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pr acy chr onionej or az wykonawcy, któr ych działalność, lub działalność ich wyodr ębnionych
or ganizacyj nie j ednostek, któr e będą r ealizowały zamówienie, obej muj e społeczną i zawodową integr acj ę osób będących członkami gr up społecznie
mar ginalizowanych
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 %)

SEK CJA I: ZAM AWIAJĄCY
Postępowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj ący
nie
Postępowanie pr zepr owadza podmiot, któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr zepr owadzenie postępowania
nie
Infor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr owadzenie postępowania:
Postępowanie j est pr zepr owadzane wspólnie pr zez zamawiaj ących
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:

Postępowanie j est pr zepr owadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Eur opej skiej
nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Eur opej skiej – maj ące
zastosowanie kr aj owe pr awo zamówień publicznych:
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna 2, 87630 Skępe, woj. kujawskopomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl

I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓL NE UDZIEL ANIE ZAM ÓWIENIA (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
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będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) K OM UNIK ACJA:
Nieogr aniczony, pełny i bezpośr edni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adr esem (URL )
tak
www.bip.skepe.pl

Adr es str ony inter netowej , na któr ej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych war unków zamówienia
tak
www.bip.skepe.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania j est ogr aniczony - więcej infor macj i można uzyskać pod adr esem
nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pr zesyłać:
Elektr onicznie
nie
adres

Dopuszczone j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osbiście
Adres:
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, seketariat

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zędzi i ur ządzeń lub for matów plików, któr e nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEK CJA II: PRZEDM IOT ZAM ÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych
zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017
Numer r efer encyjny: UMiG.271.2.13.2016
Pr zed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pr zepr owadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Infor macj a o możliwości składania ofer t częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego - okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane: 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na Sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywaniu bezdomnych
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zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój
koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 30.06.2016 r., aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul.
Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia Wojtyszki 18 –ok. 45 szt. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z
Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, przy czym realizacja tej usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującym
prawem: a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1605, ze zm.), b) rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), c)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657); 3) oznaczanie chipem; 4) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych
zwierząt. W przypadku pogryzienia, dostarczenie zwierzęcia na obserwację w kierunku wścieklizny do placówki wyznaczonej Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Lipnie [właściwość terytorialna dla Miasta i Gminy Skępe] oraz w przypadku nie stwierdzenia objawów chorobowych odbiór
zaszczepionego zwierzęcia z obserwacji i przewiezienie go do Schroniska dla zwierząt; 5) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na
terenie Miasta i Gminy Skępe w sposób polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i nr czip), daty jego przyjęcia,
daty i sposobu opuszczenia Schroniska i przekazywanie jej raz w miesiącu, łącznie z fakturą za wykonane usługi; 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi
zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), przy czym w przypadku
adopcji zwierzęcia przed poddaniem go zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) Wykonawca
zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem zwierzęcia zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym
terminie; 7) usypianie ślepych miotów; 8) poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć
na stronie Schroniska w zakładce noworzybyłe psy i koty, przekazywanie zdjęć nowoprzybyłych zwierząt do Urzędu Gminy (na koniec miesiąca, wraz z
fakturą) w celu zamieszczenia ich na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skępe; 9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia
(oddania do adopcji, upadku poprzez dołączanie [w przypadku wystąpienia] do faktury miesięcznej odpowiedniego zestawienia; 10) posługiwanie się
przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień bezdomnym
zwierzętom; 11) Wykonawca realizując usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu
sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w comiesięcznym sprawozdaniu dołączonym do faktury. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym
przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. 4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy. 5. Liczba zwierząt przewidzianych do objęcia opieką w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – do 50 sztuk. 6. Liczba
zwierząt przewidzianych do odłowienia i przetransportowania do schroniska w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – do 10 sztuk. 7. Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuję Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.

II.5) Główny kod CPV: 98380000-8
Dodatkowe kody CPV:85200000-1
II.6) Całkowita war tość 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 pr zewiduj e się udzielenie zamówień, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okr es, w któr ym r ealizowane będzie zamówienie lub okr es, na któr y została zawar ta umowa r amowa lub okr es, na któr y został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017
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II.9) Infor macj e dodatkowe:

SEK CJA III: INFORM ACJE O CHARAK TERZE PRAWNYM , EK ONOM ICZNYM, FINANSOW YM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNK I UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU
III.1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do pr owadzenia okr eślonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odr ębnych pr zepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez
właściwy organ lub statutu organizacji społecznej potwierdzającego, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność
zarobkową
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie: 1. należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również należyte wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi polegającej sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie
bezdomnych zwierząt domowych o wartości min. 100.000,00 zł brutto; 2. dysponowanie sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego
wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności: 2.1. atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt: 2.1.1. aplikator
pneumatyczny (min. 1 szt.), 2.1.2. chwytak automatyczny (min. 1 szt.), 2.1.3. sieć weterynaryjna (min. 1 szt.), 2.1.4. klatka żywołapka (min. 1 szt.),
2.2. pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min. 1 szt.), 2.3. środkami służącymi do transportu zwierząt – klatka (min. 1 szt.)
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 WYK LUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okr eślone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj ący pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
III.3) WYK AZ OŚWIADCZEŃ SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W CEL U WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODL EGA
ON WYK L UCZENIU ORAZ SPEŁ NIA WARUNK I UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁ NIA K RYTERIA SEL EK CJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spełnianiu war unków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kr yter iów selekcj i
nie
III.4) WYK AZ OŚWIADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW , SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAM AWIAJACEGO W CEL U POTWIERDZENIA OK OL ICZNOŚCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego
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rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. 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; 5. oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6. oświadczenie
wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8. oświadczenie wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.); 9. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodne z załączonym wzorem) – Załącznik nr 2– składany
zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp.
III.5) WYK AZ OŚWIADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAM AWIAJACEGO W CEL U POTWIERDZENIA OK OL ICZNOŚCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAK RESIE SPEŁNIANIA WARUNK ÓW UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU:
1. aktualne zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ lub statutu organizacji społecznej
potwierdzającego, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego
§6 pkt. 1.1.1. niniejszej SIWZ; 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego §6 pkt. 3.1.1. niniejszej SIWZ; 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 3.1.2. niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAK RESIE K RYTERIÓW SEL EK CJI:
III.6) WYK AZ OŚWIADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAM AWIAJACEGO W CEL U POTWIERDZENIA OK OL ICZNOŚCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOK UM ENTY NIE WYM IENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) – Załącznik nr 1; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEK CJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Pr zewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dołączenia do ofer t katalogów elektr onicznych:
nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostaną zapr oszeni 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) Infor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcj a elektr oniczna
Pr zewidziane j est pr zepr owadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, któr ych war tości będą pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e się ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tości, wynikające z opisu pr zedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
IV.2.2) K r yter ia
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Terin płatnośc faktury 40

IV.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
IV.3.1) Infor macj e na temat negocj acj i z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Infor macj e na temat dialogu konkur encyj nego
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: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Infor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
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:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacj a elektr oniczna
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:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
Wzór umowy stanowi złącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający ne wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZM IANA UM OWY
Pr zewiduj e się istotne zmiany postanowień zawar tej umowy w stosunku do tr eści ofer ty, na podstawie któr ej dokonano wybor u wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj. dopuszczalna jest zmiana
wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne, 2. zmiany podwykonawców, zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom lub
zgłoszenia ich udziału, przy czym jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana, rezygnacja (albo wprowadzenie) z podwykonawcy, który jest
jednocześnie podmiotem, na którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORM ACJE ADM INISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania infor macj i o char akter ze poufnym (jeżeli dotyczy):

Śr odki służące ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

IV.6.2) Ter min składania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Ter min związania ofer tą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Pr zewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pr zypadku niepr zyznania śr odków pochodzących z budżetu Unii
Eur opej skiej or az niepodlegaj ących zwr otowi śr odków z pomocy udzielonej pr zez państwa członkowskie Eur opej skiego Por ozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), któr e miały być pr zeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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IV.6.5) Pr zewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, j eżeli śr odki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe
lub pr ace r ozwoj owe, któr e zamawiaj ący zamier zał pr zeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu pr zyznane nie
IV.6.6) Infor macj e dodatkowe:
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz
Miasto i Gmina Skępe
Zamawiający

Strona główna BZP

Przeglądaj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-12-07 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 2016-12-07 (numer ogłoszenia 361278-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Urząd Zamówień Publicznych.

M oje ogłoszenia
Nowe

Pozostałe
Zmień hasło
Wyloguj
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