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ogłoszenie nr 502037-N-2afi z dnia 20l7-05-05 r.

Magurski Park Narodowy: opracowanie graficzne i wydanie czterech kolejnych numerórł_czasopisma ,,Magurao' wrazz

drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

oGŁoSzENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia z Zamięszczartie obowiązkowe

ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicmego

Zamówienie dotyczy pĄektu lutl programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lutr programu

Zamówienię wspołfinansowane jest ze środkół-Unii Europejskiej w ramach ózlaŁania 2'4 priorytetu II Programu operaryjnego

Infrastrukfura i Środowisko 2014 *202a w oparciu o dotację projektu P0tS"02.04.00-00-010l/16 Realizacja programu

edukacyjnego dla społeczności lokalnej Mąurskiego Parku Nąrodowego 
',Przybliżyć 

naturę''.

o zamówieni€ mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność' lub

działalność ich wyodrębnionych organiz*cyjnie jednosteĘ które będą realizowaly zamór*ienią obejmuje spoleczną i

zawodową integrację osób będących czlonkami grup społecznie marginalizowanych

Nię

Nalery podać minimalny procentowy wskaznik zatrudnięnia osÓb należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w

art.22ust.2 ustarły Pzp, nie mniejszy niŻ3Byo,osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich

jednostki (w %)

0%

SEKCJA I: ZAMłWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamłwiający

Nie

Postęporłanie przeprowadzł podmiot, któremu zamawiająey powieruyVpowierzyti przepro$'adzenie postępowania

Nie

Informacje na temat pcdmiotu któremu zam*rviający powierryłipowierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowan ie jest przeprowadeane wspólnie przez zumawiających

Nie

Jężeli tak, naleĄ, w1'mienić zamarviających. którzy wspólnie przepror'vadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numełv identyfikac1,jne oraz osoby do kontaktów wraz z dalłymi do kontaktów;

Postępowanie jest przeprowadzane rłspólnie z zamawiającymi z innych państł' czlonkowskich I'Inii Europejskiej

Nie
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!} przypadku prz€prowadzania postęporłania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich łJnii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prarvo zamówień putlliczny'ch:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodorvy'. krajor+y numer identyfikacyjny 18078930900000, ul. Krempna 59 ,

38232 Krernpna, woj. podkarpackie. państwo Polska, tel. 134 414 099, ę-mail uwiniarska@nragurskipn.pl' faks .

Adres strony internetowej (URL) : wwrł.magurskipn.p l

Adres profilu nabyrvcy:

Adres strony internetor.vej pod któryrn można uryskać dostęp do narzędzi i urądzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

I.2) RoDzAJ zAt|{A\rIAJĄCEco: Inny (proszę określić):

Państworł'a osoba prawna

I.3) WSPOLNE UDz IE LAN lr z A$'IÓWI ENI h (j e żeli d aty crg ) z

Podział obowiązków między zanavłiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępolvanią w tym rv

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowaniazzamawiającymi z innych państw człr:nkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępo'r.vania* czy i w jakim zaktesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający. czy zamówienie będzie urlzieiane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i narzeczpozastałych zamawiającycłr):

r.{) KovtuNrr({cJA:

Nieograniczonyo pelny i tlezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uryskać pod adresem (URL)

Tak

http :l/www.magurskipn.pllindex.php?d=przetargi&sk: I

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

Tak

www.magurskipn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można urysk*ć pod adresem

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nię

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

lnny sposób:
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Za pośrednictrvem operatora pocztowęgo, osobiścię łub za pośrednictwenr posłańca'

Adręs:

Magurski Park Narodorvy z siedzibą w Krempnej. 38-232 Krempna 59

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z naraędzi i utządrueń lub formatów plikóq które nie są ogólnie

dosąpnc

Nie

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

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie graficzne i r.vydanie czlerech kołejnych numerów

czasopisma ,,Magura" wraz z drukiern i dostawą do siedziby Zamar.viającego

Numer referenryjny : ZF -37 A -9 / I 7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nię

II.2) Rodzaj zamówienia: UsŁlgi

II.3) Informacja o możliwości skł*dania ofert częściorrych

Zamórvienie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w posĘpowaniu można skladać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sotrie prarvo do udzielenia lącznie następujących części lutl grup części:

Maksymalna liczba czgści zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

lI.4) Krótki opis przedmiotu zamórvienia Ółielkość, zcłkres, rodzaj i ilo,ść dosttł+', usług łub robót budov,lałry'ch tub

okłeślenie zapotrzebowania i wymagańJ a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowaryjły produkt' usługę lub rotloty budowlanę: Przędmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na

optacorvaniu projektu szaty grarlcmej czterech kolejnych numerów czasopisma,'Magura'' na podstawie materiałów

przekazanych przezZamawiającego oraz pfzygotowanie plików do druku i udostępniania na stronie internetowej r.v wersji

elel1ronicznej {PDF) oraz druk i dostawa czterech kolejnych numerów czasopisma,,Magura'' do siedziby N{agurskiego

Parku Narodowego. Magurski Park Narodowy posiada numer ISSN do niłiejszej publikacji. Termin opracowania v'raz Z

dostarczeniem do siedziby Zarnawiąącego kolejnych numerów będzie ustalany na bieąco' l. Projekt graficmy czteręch

numerów czasopisma Magura: A. Szata graficma zgodnie z Systemęm identyfikacji wizualnej Magurskiego Parku

Narodowego. B. PĄekt na podstawie iayout-u (układu kompozycyjny publikacji) zgodnego z poprzednimi numerami' na

któr; Zamawiający posiada autorskie prawa majątkc\ryę na wszystkich poiach eksploatacji' C. obróbka materiałórv
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graficmych (zdjęć' rycin' map' szkiców, rysunkórv 1tp.). D' Redakcyjne i tęclrnicme prrygotowanie do druku. E. Skład

poszczegó|nych nunręrcw czasopisma fulagura. Nadanie suro*'ej zalłartości tekstowej cech tękstu sformatorvanęco ora1

połączenie tekstu z grafiką' składanie stron. F. Przygotowanie pliku do druku i udostępnienia na stronie internetowej w lversji

elektronicznej {PDF). G. Korekta językowa polcnisty. H. Termin opracowania graficmego wraz z dostarczęnięm plików do

siedziby Zan"lawiającego - 7 dni po otrzrymaniu materiałów od Zamawiającego. 2' Wydruk i dostawa poszczególnych

numęrórv czasopisma skierowanego do społeczności lokalnej' A. Druk i dostawa do siedziby zamawiającego próbnego

wydruku * proof kolorysĘcmy', po zatvt'ierdzeniu ptzez zamawiającego _ wydruk. złozenieo zszycie, dostawa gotowych

egzemplarzy do siedzlby zamawiającego. B. Termin realizacji wraz z dostarczęnieln poszczególnych numerów rto siedziby

Zamawiającego: 5 dni roboczych po ostatęcznym zatwier,dzeniu numeru. 3. Parametry techniczne jednego numenr: A. nakład

2000 sztuk, B. zadruk 4+-4, lakięr offsetowy l+l, C. okładka - zadruk 4+4. lakier offsetowy l+1, D. format A4 Qla x297

mm)' E' 16 stron w fym strona tytułowa i kcńcowa, F. papier - kreda półmatowa 1709, G. oprawa - szycie zesz.vtowe na

dwie zszywki po długim boku'

It.S) Główny kod CPY: 798Ta0a'9

Dodatkowe kody CPY:

lI.6) Calkowita rvartość zamówienia {iezeli ramcwiajqcy podaje inforłnacje o łt;artaści zamółtienia):

Wartość bez YAT: |0285,7l

\!'aluta:

PLN

(w przyptńlut umóv, ramolłych lub d1lnamicznega syslelnu zakupów szacunkową całkowitą łnaksymalnałłartość łł

całym okresie obolvię7+łania umav'y ramowej ltłb dynamicznego systemu zakupów)

I1.7)Cąprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lutlwart. 134usŁ6pkt3

ustarvy Pzp: Nie

okręślenie pruedmiotu, rvielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt ó lub rv art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Il.8) okres, w którym ręalizowane będzie zamówienie lulr oklęs, na który została zawańa umowa ramoYra lułr okres'

na który został ustanowiony dynamiczny system z*kupów:

7 tub dniachz

łub

data rozpoczęcial łubzakończenia:

Jkres w niesiącach Jkres w dniacl Data rozpoczęcit Data zakończęnii

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMA€JE o CHARAKTERZE PRAWNYM' EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
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TECHNICZNYM

III.1) wARtlNKI UDZIAŁU w PoSTĘPowA.NlU

rII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej' o ile ł1'nika to z

odrębnych przepisów

okręślęnie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w slm zakresie-

lnformacje dodatkowe

tII.1.2} Sytuacja finansowa lulr ekonomicznł

okręślęnie warunków: Zamawiajacy nie w;'21g.* szczegółowego warunku rv tyrn zakresie'

Informacje dodatkowę

IIt.l.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie rvarunków: 1 . Warunek ten' w zakręsie doświadczęnia, zostałie uunany za spełniony jeś1i wykonawca rvykaŹe,

żę w okresię ostatnich 3 lat przed upĘwem terminu składania ofęrl {a jeżęli okres prowadzęnia działalności gospodarczej

jest krótszy * w tym okresie), nalerycie wykonał (a w przypadku śr.viadczeń rrkresowych lub ciągłych równięż

wy-kon}.vyane) co najmniej 3 usługi polegające na graficznyn opracowaniu i wydaniu czasopism banvnvch ilustrowanych

tbtografiami' wydrukorvanych na papierze kredow1'm o nakładzie' kazdego z nich co najmniej 500 egzemplarzy.2.

Warunek teno łv zakresie osób skieror,vanych przez łykonarvcę do realizacji zamówienia' zostanię uanany za spełniony

jeśli rvykonawca rvykaze, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzić będzie co najmniej edytor nateriałów

zródłowych i korektor językow1', który posiada wykształcenie wyższe polonistyczne'

Zamawiając3l \ł}maga od wykonarvców wskazania w ofercię tub wę wnioshu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i lrazwisk osób wykonujących cz1inności przy realizacji zarnólvienia wraz z informacją r: kłvalifikacjach

zawodolrry*ch lub doŚwiadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Płprzezusługę *1'konaną zamarłiający rozumie wykonanie zamówienia w minimu.m wlw

zakresię" zatr'vierdzonego prolokołem odbioru lub fakturą. Jedna usługa aznacl&usfugę rvykonaną na podstawiejednej

umowy.

nl.z) PODSTAWY WYK LUCZENI A

III.2.1) Potlstatvy wykluczenia określołę w ań. 24 ust' l ustawy Pzp

lll.2.Ż)Zamłwiłjący przewiduje wykluezenie rłykonawcy na podstawie art.Ż4 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatv*wne podstawy wyktuczełia: Tak (podstawa wykluczenia określona w ad. 24 ust. 5 pkt l

ustawY PzP)

Ill.3} wYKAz oŚlYlADCzEŃ SKŁADANYCI{ PFenzwYKoNAwCĘ lv CELU WSTĘPNEG0

PoTrilIERDzENIA' żp xln PODLEGA or\ WYKLLiCZENIU oRAz SPEŁNlA WARUNKI tiDzIAŁU w

PosTĘPowANIU oRĄZ SPEŁNIA KR'YTERIA SELEKCJI

oświadceenie o niepgdleganiu łrYkluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Tak

oświadczenie o spełni*niu kryteriów selekcji

Nie

IIL,I) wYKAz OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMErYTÓw , sxł.aDANYCH ?FzE7' WYKOr\AVłCĘ W

P0STĘP01ł'ANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACEG0 w CELU PoTwtERDzENIA 0K0LICZNOŚCI, o
KTÓRYCH Mo\ryA lry ART. 25 UST. l PKT 3 USTAlYY PZP:

odpis z w.łaściwego rejesłu lub z centralnej ewidencji i informacji o tlziałalności gospodarczej' jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' w cęlu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt I p.z.p.

ilI.s) WYKAZ 0ŚWIADCZEŃ LUB DoKUMtrNTÓw srł'łoANYCH ?niZEZ wYKoNAwCĘ w
POSTĘPOWANIU NA Wa7"}YANIE ZAM'ĄWIAJACEGo w CELII POTWIaRDZENIA oKoLIczNoŚCI, o
KTÓRYCI] Mow'A w ART.25 UST. 1 PKT 1 USTA\tr}' PzP

rn.5.1) w zAKRtrsIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDzIAŁf] w PoSTĘPo1VANIU;

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku śrviadczeń okresow-ł'ch lub ciąglych rórvnięż wykonywanych' w okręsie

ostatnich 3 lat przed upr-vLwem tęrminu składania ofert' a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótsry - w ty{n

okręsię. wraz z podanienl ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, flafzeczktórych usfugi zostały

w-vkonane, orazzałąszeniem dowodów określając;'ch czy usługi zostały wykonane lub są wykon1rr.vane nalezy-cie -

Załącmiknr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź irrne dokumenty łv'vstawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi byĘ rłrykonywane. a w prz-vpadku świadczeń okresowych lub ciągĘch są *'ykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej plryczyfiy o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów -
ośrviadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadał u7konyvałych refereilcje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte w1'konywanie porvinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed rrpĘwem

terninu składania ofert. 2) Wykaz osób, skierorvanych przez rvykonar.vcę do realizacji zamół'ienia publicznego, rvraz z

inforrnacjami na tęmat ich kwalifikacji zarvodolłych' uprawnień, doślviadczenia i i'vykształcenia niezbędnych do

wy.konania zamówienia publicznego, atakże zakręsu lvykonywanych przez nie crynności oraz infonrracją o podstawie do

dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ.

IIt.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw snlprc.lt:
III.6) WYKAZ OŚVIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH ?kZEZ}vYKoNAwCĘ w

POSTĘPOWANILT n*A wEzwANlE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTwIf,RDZENlA oKoLICzNoŚcI, o

I{TÓRYCH NlowA }v ART' 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PzP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYI}IIENIONE !Y pkt rII.3) - ltI.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówien ia : Przetarg nieogran iczon y

lv.t.2} Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

rY.l.3) Przewi<luje się udzietenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
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Nie

Nalery podać informacje na tenrat udzielania zaliczek:

I\:1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogÓw elektronicznych lub dołączenia do ofęrt katalogów elektrołicznych:

Nię

Informac.ie dodatkowe:

Iv.1.5.) Wyrag* się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożrnie oferty wariantou'ej

Nię

ZłaŻęnię ofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złoŹęniem oferty zasadniczej:

Nie

I1i.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograłziczon7', negocjacje z rłgłrłszeniem, dialog konkurencyjry,, partnerstł+o inna'łłaeyine)

Liczba *rykonawcćrv

Przewid1'wana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji rv.vkonawców :

I\'.t.?) Informacje ns temat umowy ramowej lub dynamiczn€go systemu zakupórł':

Umowa ramowa będzie zavłarta:

Czy przewiduje się ograniczenię liczby uczęstnikórv umowT ramowej:

Przewidziana maksymalna l iczba uczestników umorły ramow ej :

Informacje dodatkowe:

Zamówi enie obejmuj e rrstanowienię dynamicznego systemu zakupów ;

Adłes strony interłetorvej, na której będą zamieszczone dodatkolve informacje dotyczące dynamicznego systęmu

zakupórv:

lnformacje dodatkowe:

W ramach unowy ramowej/dynamicanego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofeń w formie katalogór.v
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elektronicmych:

Przewiduje się pobranie ze złożonychkatalogów elekrroniczrych informacji pofrzebnych do sporądzenia ofert w ramach

umowy ramowejĄnamicmego systemu zakupów:

Nie

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieogranirrory, prrutorg ograniczony" negacjacie z

ogłoszeniem) Nte

Nalezy podać adres stroły internetowej, na któĘ aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elemenĘn których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

NaleĘ podac, które informacje zostałrą udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej omzjaki będzie termin

ich udostępnienia:

lnform acj e dotycące przebi egu ąukcj i elektronicmej :

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

mogli iic1.tować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dr:fyczące w-vkorryst1'lłalrĆgo sprzętu elęktronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakręsię

połączeń:

\ł',vmagania dotycące rejestracji i identyfikacji wykonawcórł'w aukcji eleklronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ldórzy nie złoz"'li nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etąu: Nie

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OC{NY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń:

lv.2.Ż) Kry"teria

Kryteria Znaczenit

_.ęna i0

3cęna techniczna {0

Iv.2.3) Zastosowanie proeedury, o której rnowa w art, Ż4aa ust. 1 ustarły Pzp {przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjnyo pańnerstwo innowacyjne

1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Szll 05.05.2017, 14;00



hąs'' i ł:.ą.uzp' gov.pllINiZP_400Podgladopubl ikowanego' aspx?id:c..'

Minirnalne rłynragania, które muszą spełniać wsąystkie ofeny-:

Przewidziane Jęst zastrzężenie prawa do udzięlenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji Nie

Przewidzianyjest podział negocjacji na ętapy rv celu ograniczenia liczby ofert:

l\aleł podać infonnacje na tęmat ętapów negocjacji {w fym łiczbę etapów):

Informacje dodatkowe

ll'.3.2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub inforrnacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Infonnacja o wysokości nagród dla wykonarvców, kxórry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili lozwiązania

stanowiące podstawę do składaqia ofe*, jezeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogran postęporvania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Nalęł podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

Iv.3.3) Informacje na temłt pańnerstw-a innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zanrówienia definiujące minimalne lł1'mąania" którym muszą odpowiadać wszystkie ofe*y:

Podział łegocjacji na etapy w ceiu ograniczeniu liczby ofen podłegających negocjacjom poprzez zastosclwanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych wantnków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowę:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony' internetowej, na której będzie prowadzona licytacja ęlęktronicma:

Adres strony internetorvej' na której jest dostępny opis przedmioru zamówienia w licytacji elektronicznej:

\Ęmagania doĘczące rejestracji i idenĘfikacji '"rykona'r.vcÓw w iic}'tacji elektronicznej, w tym rłymąania techniczne

ur ądzeń i n fornrary' czny ch :

Sposób postępowania w toku iicytacji elekłonicznej, w tym określenię minimalnych wysokości postąpień:

lnformacje o liczbie etapów iicytacji elektronicmej i czasie ich tnvania:

licytacja wieloetapowa
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Wykonawcy, którzy nie złoĄli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Tęrmin składania wniosków o dopuszczełię do udziafu w licytacji eleklronicmej:

Datar godzina;

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej ;

Tęrmin i rvarunki zanrknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej ułnowy w sprawie zamólvięnia

prrblicznego, albo ogólne wan:nhi umowY, albo wzór umo}v).':

Wymagania dotyczące zabeąietzenia należytego wykonania umow}:

Informacje doda{kowe:

rv.s) ZMTANA uMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy rv stosunku do treści ofertyi na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezry wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki r.ęrowadzenia znrian:

1. Zamawlający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkaclr określonych w projekcie umow}''

stanowiącynr załącznik nr 2 do SIWZ' 2' Wszelkie złniany niniejszej Umowy wymąają fonrry pisemnej pod rygorem

nieważr-rości' 3. Na podstaw"ie art. l44 ust. ] ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamarviający przewiduje możIiwość

dokonania zmiany niniejszej Umowrv rł' stosunku do treści oferty Ękonawcy w z-akresie termjnu rvykonania Umowy

połegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku rłystąpienia okoliczności niezaleznej od Stron

powodujacej niemożność jego dotrrymanią b} wydłuzeniu terminu wykonania Lrmowy w przypadku jakichkolwiek

opómień w wykonaniu Umowy z powodu łłystąpienia okoliczrrości leżących po stronie Zamawiającego. 4. Zmiany

nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy'. Zmianą nie r.vyrnagającą zmiany do umowy jest' w szczególności: a) znriana

siedziby którejkołwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za rvykonywanie niniejszej Unolvy, c) zmiana osób

upowaznionych do crynności zrviązanych z realizacja przedmiotu Umow-r', d) zmiana rachunku bankowego wskazarra w

niniejszej umowie.

rv'.6) INToRMACJE ADMINTSTRACYJNE

Iv-.6.l) Sposób udostępniania informacji o chłrakterze poufnym (jezeli dołyczp:

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv:6.2) Termin składania ofeń lub rvniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-15 , godzina: 1 l:30,

Skrócenię teminu składania wnitrsków. ze względu na pilną potrzebe udzielęnia zamówienia (przetarg nieograniczclny,

przetar1ograniczony. negocjacje z ogłoszeniem):

Nię

Wskazać powod"v:

Jęąvk lubjęzyki. wjakich rnogą być sporządzanę ofeąv lub wnioski o dopuszczenię do udziafu w postępowaniu
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> Język polski

Iv:6.3} lbrmin zrviązania oferĘ: do: okręs w dniach: 30 {od ostatecznego terminu składania ofe*)

lY.ó.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prz1padku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zw-rotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o W'olnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na

sli*ansowanie całości lub części zamówienia: Tak

Iv.6'5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamółvień na badania naukowe lutr prace rozrvojowe, które zamawiający zamierz ałp,rr"rn^t yć na sfinansorvanie

calości lub czgści zamówienia, nie zostaĘ mu prryznane Nie

Iv.ó.6) Informacje dodatkołvę:

T_\ \r .l_lYttłi,glUR
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