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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 
(jezeli dotyczy): 

http://www.ins.pulawy.pl 

Ogtoszenie nr 6206 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. 

Putawy: Dostawa tienku cynku ZnO (biel cynkowa) - 40 ton 

OG4:OSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogfoszenia: obowi^zkowe 

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego 

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoffjnansowanego ze srodkow Unii 

Europejskiej 

nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamowienie mogq ubiegac siq wyt^cznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

ktorych dziatalnosc, lub dziatalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore 

b^d^ realizowaty zamowienie, obejmuje spoteczn^ i zawodow^ integracj^ osob b^dqcych 

cztonkami grup spotecznie marginalizowanych 

nie 

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej !ub wiecej 

kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez 

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %) 

S E K C J A I: Z A M A W I A J A C Y 

PostQpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy 

nie 

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyf/powierzyli 

przeprowadzenie postepowania 

nie 
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Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie 

postepowania: 

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych 

nie 

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post^powanie oraz podac 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do 

kontaktow: 

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowien 

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, krajowy numer identyfikacyjny 

4161900000, ul. Aleja Tysi^decia Panstwa Polskiego , 24110 Putawy, woj. lubelskie, pahstwo 

Polska, tel. 81 473 14 00, e-mail jolanta.kobus@ins.pulawy.pl, faks 81 473 14 10. 

Adres strony internetowej (URL): www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: instytut badawczy 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezelidotyczy)'. 

Podziai obowi^zkow mi^dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania 

postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z 

innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania 

odpowiadajq pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z 

zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych 

zamawiaj^cych): 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx7id-2c986b4b-dc3d-415a-88al-79ceeecl3f53... 2017-01-11 



Ogloszenie Strona 3 z 13 

1.4) KOMUNIKAOA: 

Nieograniczony, petny i bezposredni dost^p do dol<ument6w z postepowania mozna 

uzyskac pod adresem (URL) 

tak 

www.ins.pulawy.pl 

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych 

warunkow zamowienia 

tak 

www.ins.pulawy.pl 

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna 

uzyskac pod adresem 

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac: 

Elektronicznie 

nie 

adres 

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 

postepowaniu w inny sposob: 

nie 

Wymagane jest przesfanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziafu w 

postepowaniu w inny sposob: 

nie 

Adres: 

Komunikaqa elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow 

plikow, ktore nie sq ogolnie dostepne 

http://bzp.uzp.gov.pl/Oui/Browser.aspx?id=2c986b4b-dc3d"415a-88af-79ceeecl3f53... 2017-01-11 
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nie 

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostqp do tych narzedzi mozna uzyskac pod 

adresem: (URL) 

S E K C J A II : P R Z E D M I O T Z A M O W I E N I A 

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Dostawa tienku cynku ZnO (biet 

cynkowa) - 40 ton 

Numer referencyjny: INS/NO-2/2017 

Przed wszczQciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

nie 

11.2) Rodzaj zamowienia: dostawy 

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych 

Zamowienie podzielone jest na CZQSCI : 

Nie 

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, usfug lub robot 

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymaga/i Ja w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest dostawa tienku cynku (biel cynkowa) w ilosci 40 ton. 1) 

tlenek cynku min. 98,5 % wag. ZnO; 2) wymagane parametry wg karty specyfikacji surowcowej -

zai^cznik nr 6 SIWZ; 3) rodzaj opakowania - worki foliowe (25 kg). Wykonawca jest zobowi^zany do: 

1) dostawa przedmiotu zamawiania na magazyn INS, na wtasny koszt; 2) dostawa przedmiotu 

zamowienia pojazdami z mozliwosci^ roztadunku mectianicznego; 3) dostawa zgodnie z warunkami 

umowy. Wykonawca ztozy wraz z oferty wypetnion^ Kartq Specyfikacji Surowcowej, oferowanego 

przedmiotu zamowienia - Zat^cznik Nr 6. 

11.5) Glowny kod CPV: 24211000-6 

http://bzp.uzp.gov.pl/Oul/Browser.aspx?id=2c986b4b-dc3d-415a-88af-79ceeecl3f53... 2017-01-11 
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11.6) Catkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajacypodaje informacje o wartosci 

zamdwieniaj. 

Wartosc bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita 

maksymalna wartosc w calym okresie obowi^zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupow) 

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta 

umowa ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow: 

Okres w dniach: 7 

11.9) Informacje dodatkowe: 

S E K C J A I I I : I N F O R M A C J E O C H A R A K T E R Z E P R A W N Y M , E K O N O M I C Z N Y M . 

F I N A N S O W Y M I T E C H N I C Z N Y M 

I I I . l ) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci 

zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow 

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa 

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy wymaga od wykonawcy ziozenia wykazu dostaw wykonanych 

- 2 dostawy o podobnym do przedmiotu zamowienia charakterze, o wartosci min. 50 000 zl netto, 

a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rownlez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 

lat przed upiywem terminu sktadania ofert udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2c986b4b-dc3d-415a-88af-79ceeecl3f53... 2017-01-11 
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dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostafy wykonane, oraz zat^czeniem dowodow 

okreslaj^cych czy te dostawy zostaty wykonane lub ŝ  wykonywane nalezycie, przy czym 

dowodami, o ktorych mowa, s^: referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz ktorego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub 

ci^gfych ŝ  wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow oswiadczenie wykonawcy; w przypadku 

swiadczen okresowych lub ci^gtych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty 

potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed 

upiywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 

wykaz wg zat^cznika Nr 4 SIWZ 

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udzialu w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonujqcych czynnosci przy realizacji zamowienia 

wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: nie 

Informacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1} Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak 

Zamawiajacy przewiduje nastepujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO 

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI 

UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEtNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w 

postepowaniu 

tak 

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji 

nie 

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2c986b4b-dc3d-415a-88af-79ceeecl3f53.. 2017-01-11 



Ogloszenie Strona 7 z 13 

1) odpis 2 wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzlalalnosci gospodarczej, 

jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wystawiony nie wczesniej niz 

6 miesi^cy przed upiywem terminu sktadania ofert. Jezeli Wykonawca powofuje sie na 

oswiadczenia lub dokumenty, bed^ce w posiadaniu Zamawiajacego, potwierdzaj^ce okolicznosci, o 

ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu i brak 

podstaw do wykluczenia) zaieca sie 3) wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiajacy jest w 

posiadaniu oswiadczen lub dokumentow dotycz^cych Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy 

postepowania Zamawiajacego, w ktorym powyzsze dokumenty zostaty zfozone) lub b) wskazanie 

nazwy ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujqcych zadania publiczne 

(ze wskazaniem adresu internetowego, wydaj^cego urzedu lub organu, z doktadnymi danymi 

referencyjny mi dokumentacji). 

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU: 

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy ztozenia wykazu dostaw wykonanych - 2 dostawy o 

podobnym do przedmiotu zamowienia charakterze, o wartosci min. 50 000 zt netto, a w przypadku 

swiadczen okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

uptywem terminu skladania ofert udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci 

jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane, oraz zal^czeniem dowodow 

okreslajqcych czy te dostawy zostaty wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym 

dowodami, o ktorych mowa, sq: referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz ktorego dostawy lub ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub 

ci^gtych ŝ  wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow oswiadczenie wykonawcy; w przypadku 

swiadczen okresowych lub cl^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty 

potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed 

upiywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 

http://bzp.U2p.gov.pl/Oul/Browser.aspx?id=2c986b4b-dc3d-415a-88af-79ceeecl3f53... 2017-01-U 
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wykaz wg zat^cznika Nr 4 SIWZ. 

in.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKOI : 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

Wykonawca zbzy wraz z oferty wypelnion^ KartQ Specyfikacji Surowcowej, oferowanego 

przedmiotu zamowienia - Zal^cznik Nr 6. 

S E K C J A IV: P R O C E D U R A 

IV. 1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiajqcy z^da wniesienia wadium: 

nie 

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia: 

nie 

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dot^czenia do 

ofert katalogow elektronicznych: 

nie 

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotqczenia do ofert 

katalogow elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza sie ziozenie oferty wariantowej 

nie 

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zbzeniem oferty zasadniczej: 

nie 
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udziatu w 

postepowaniu 

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

Liczba wykonawcow 

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow 

Maksymalna liczba wykonawcow 

Kryteria selekcji wykonawcow: 

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

Umowa ramowa bedzie zawarta: 

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie ztozenie ofert w 

formie katalogow elektronicznych: 

nie 

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow: 

nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) nie 

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^dq przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx7ici-2c986b4b-dc3d-415a-88af-79ceeecl3f53. 2017-01-11 
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przedmiotu zamowienia: 

nie 

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia: 

Informaqe dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bed^ warunki, na 

jakich wykonawcy bed^ mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien): 

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwi^zari i specyfikacji 

technicznych w zakresie pol^czeh: 

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostan^ zakwaiifikowani do nastepnego 

etapu: nie 

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena - 60% 

termin dostawy - 40% 

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

nieograniczony) 

tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem 

Minimalne wymagania, ktore musz^ spetniac wszystkie oferty: 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx7id-2c986b4b-dc3d-415a-88ar-79ceeecl3f53... 2017-01-11 
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez 

przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagah zamawiajacego lub informaga o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokosci nagrod dIa wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje 

nagrody: 

Wstepny harmonogram postepowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan: nie 

Nalezy podac informaqe na temat etapow dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujace minimalne wymagania, ktorym muszq odpowiadac 

wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 
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IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urzadzen informatycznych: 

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci 

postapien: 

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych postapien, zostan^ zakwaiifikowani do nastepnego etapu: 

nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin I warunki zamkniecia licytacji elektronicznej: 

Istotne dIa stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawleranej umowy w sprawie 

zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy: 

Wymagania dotycz^ce zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, 

na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nast^pic za zgod^ obu stron wyrazon^ na pismie, pod 

rygorem niewaznosci. 4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany 

postanowien umowy w stosunku do tresci oferty gdy: 1) dzlatanla sHy wyzszej, uniemozliwiaj^cej 

wykonanie umowy w okreslonym pierwotnle terminle; 2) za site wyzsz^ uwaza sie zdarzenle 
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zewnetrzne, ktorego skutkow nie da sie przewidziec, w szczegolnosci sil^ wyzsz^ bedzie dzialanie sit 

przyrody, jak huragan, powodz, zamiec lub zgon Wykonawcy; 3) w przypadku nieprzewidzianych 

zdarzen losowych, min. takich jak; smierc, choroba, ustanie stosunku pracy osob przewidzianych do 

realizacji zamowienia. 

IV.6) INFORMAOE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy): 

Srodki stuz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: 

Data: 19/01/2017, godzina: 12:00, 

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na piln^ potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 

nie 

Wskazac powody: 

Jezyk lub jezyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w 

postepowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwiqzania oferty: okres w dniach: 30 (od ostateanego terminu skladania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje sie unlewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w 

przypadku nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym ttandlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na 

sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje sie unlewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli 

srodki stuzqce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore 

zamawiajacy zamierzat przeznaczyc na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie 

zostaty mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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