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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą
świadczeniaobsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

-

Dostawy

Zamieszczanie ogłosz enia: Zamteszczanię obowiązkowe
ogłoszenie dotyczy : Zamówienia publiczne go
Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których
działalnośćolub działalnoŚć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ

zamówienie' obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

NaleĄ podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŻącychdo jednej lub więcej
kategorii' o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz30oń, osób zatrudnionych pruez
zakŁady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJACY

Postępowanie przep r ow adza centralny zam awiaj ący

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierryVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacj

lzlT

e na

temat podmiotu któremu zam awiaj ący powierzył/ pow ierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nie

Jeżeli tak, naleŻy wymienić zamawia1ących,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wtaz z danymt
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajow€ prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci, krajowy numer
identyfikacyjny I7l8109500000, ul. Pańska 81 00834 Warszawa' woj. mazowieckie, państwo
'
Polska, tel. (022) 43Ż 80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (022) 432 86 20.
Adres strony intemetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intęrnetowej pod którym moŻna uzyskać dostęp do narzędziiurządzen lub formatów

plików które nie

są ogólnie dostępne

I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo

I.3)

wsPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

: Administracj a rządowa centralna

(jeżeli dotyczy)z

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 zzamawiających jest odpowiedzialny

zaprzeptowadzenię postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenię postępowania
odpowiadają pozostali zamawiającY,

c4

zamówienie będzie udzielane przęZkaŻdego z

zamav,,tających indywidualnię, czy Zamowienie zostanie udzielone w imieniu
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:

KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośrednidostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.parp.gov.pl

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

Nie
nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

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

Nie
Inny sposób:
nie

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

Nie

3zl'7
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Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie

ofeĘ

w formie pisemnej - Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert w formie elektronicznej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony,pełny, bezpoŚredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzimoŻnauzyskać pod
adresem:

(URL)

A II: PRZEDMIOT ZAMÓ

II.l') Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Długoterminowy najem samochodów

wtazz usługą świadczęnia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Numer referencyjny: p/68/B Al20l8
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwościskładania ofert częściowych
Zamówienie podzielone

j

est na części:

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skladać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących częścilub grup
częŚci:

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

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań )

aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: PrzedmiotemZamowienia jest długoterminowy najem przezZamawiającego czterech
samochodów osobowych na potrzeby floty transportowej PARP wrazz usługą świadczenia obsługi
serwisowej i innych czynnościw zakresie tychpojazdów w tym usługą ubezpieczenia

komunikacyjnego. CPC PA01-7 Usługi w zakresie v,rypoŻyczenia lub wynajmu - najem

II.5) Główny kod CPV: 34l00000-8

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
501

I

1000-6

665r4100-7

II.6) Całkowita wartośćzamówienia (ezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartośćbez VAT: 398217,95
Waluta:

PLN
(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksymalna wartośćw całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

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

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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określęnie przedmiotu, wielkościlub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzięlone

Zamówienia,októrychmowawart.67ust.

1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okreso w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

44

lub dniachz

lub
data rozpoczęeiai lub zakoitczenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wynajem każdego zPojazdów będzie trwał 44 miesiące od dnia
przekazania Pojazdu Protokołem zda'wczo-odbiorczym Zamawiającemu. 2. WykonawcaprzekaŻe

Pojazdy natzęczZamawiającego w terminię nie póŹniejszymniŻ 90 dni kalendarzowych od
zawarcia Umowy.

A\^/NYM.
SEKCJA III: INF'ORMACJE O CHARAKTERZE
EKONOMIC ZNYM. FINAI'ISOWYM I TECHNICZNYM
ilI.

1)

WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonejdziałalnoŚci zawodowej,
o ile

wynikato z odrębnych przepisów

określenie warunków: 2.W zakłesie

technicznej lub zawodowej'' Wykonawca
',zdolności
zobowiązany jest wykazaÓ, Że w okresie ostatnich 3 |at przed upływem terminu składania ofert, a

jeŻe|i okres prowadzenia działalnościjest krótszy

- w tym okręsie wykonał lub wykonuje

na|eĘ cie naj mniej 2 zamówięnia naj mu długoterminowego samochodó w, przł czy m: - kaŻda
usługa trwałaminimum 24 miesięcy, -kaŻdausługa obejmowałarcwnieŻ obsługę serwisową
ubezpieczenie samochodów,

-

i

jedna z usług miała wartośó nie mniejsząniŻ 180 000,00 zł brutto

(aw przypadku, gdy wartośó umowy zostałaokreŚlona w walucię innej niz złoĘ prze|tczenie
nastąpi wg Średniego kursu zŁotego ogłoszonego ptzez Prezesa

NBP i obowiązującego w dniu

podpisania umowy na realizację zamówienia)'
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
określenie warunków:

6z17

2018-06-29ls

https: I lbzp.uzp.gov.pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:60e1

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnośćtechniczna lub zawodowa

określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rea|izacji

zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniutych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

Irr.2) PODSTAWY

WYKLUCZENTA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt

1

ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3)

WYKAZ oŚwrłoczEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ
SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nię
III.4)

WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRź;FZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

7
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PoTWIERDZENIA DK0LICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.

25

UST.

1

PKT

3

USTAWY PZP:
odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej,
jeŻe|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 uPzp oraz odpowiednio dokumentów od

Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej ($ 7 ust. 1 pkt2lit b) i ust. 2 i 3 Rozporządzenta

z dniaŻ7

.7

.Ż016 r. w sprawie rodzajów dokumentóq jakich moŻe Żądać Zamawiający od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U . 20I 6, poz. 1126)
III.5)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PF(ZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw

uuzrAŁU w POSTĘPOWANIU:

wykazusług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych' w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferL, a jeŻeli okres
prowadzenia dział'a|noŚci jest krótszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane

naleĘcie,przy czym dowodami, o których mowa'

są referencjebądź inne dokumenty

wystawione przezpodmiot' narzęcz którego usługi były wykonywane' aw przypadku świadczeń
okresowych lub ciągĘch są wykonywane' a jeŻe|izuzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charaktęrze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów

- oświadczenie

Wykonawcy;w przypadku świadczeń okreso!\rych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądŹinne dokumenty potwierdzające ich na|eĘte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2)

III.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PF(ZEL

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU
POTWIERDZENIA DKDLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT.

1

PKT

2

USTAWY PZP
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III.7) INNE

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

Wykonawca, w tęIminie 3 dni od dnia zamieszczęnia na stronie internetowej informacji o

Wykonawcach,którzy

złoĘIi oferty w postępowaniu' zobowiązany jestprzekazac

Zamawtającemu oświadczenieo przynaleŻności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy,kt&zy

złoĘli oferty

w postępowaniu. W stosownej sytuacji,

wtazze złoŻentem oświadczenia, WykonawcamoŻe przedstawić dowody, Że powiązaniazinnym
Wykonawcą, który zŁoĘł ofertę tym samym postępowaniu, nie prowadządo zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenię zamowienia. W przypadku konsorcjum' oświadczenie
składa oddzielnie kaŻdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór

oświadczeniaZamawiający udostępniwraz informacją o wykonawcach' którzy złoŻyli oferty w
postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPN
IV.

1.

1)

Tryb udzielenia zamówienia

: Przetarg

nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawtający wymaga wniesienia wadium w wysokoŚci 8 000 (słownie: osiem tysięcy) zŁprzed
upływem terminu składania ofert.

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

Nie
Nalezy podać informacje na temat udzielania za|iczek:

Iv.1.4) Wymaga się złożeniaofert 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

9z17
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Nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożeniaoferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenieoferty wariantowej

ZłoŻęnieoferty wariantowej dopuszczasię tylko z jednoczesnymzłoŻeniem oferty zasadniczej

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 minim alna liczba wykonawców
Maksymaln a liczba wykonawc ów

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarla;

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Pr

zewidziana maksy m alna liczb a

uc ze

stników umo wy ramo wej

:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obej muj e ustanowienie dynamiczne go systemu zakupów

:

Adres strony intemetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące
dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie k'atalogów 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
o gr

aniczony,

ne go cj

acj e z o gło s zeni e m)

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

Należy wskazać elemenĘo których wartościbędą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacj e doty czące przebie gu aukcj i 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' rozwiązan 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:

ll
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Czy wykonawcy' ktorzy nie zŁoĘIt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

7.naa.ze.nie

Cena najmu czterech pojazdów w okresie 44 miesięcy

60,00

Termin przekazania pojazdów od dnia zawarciaumowy

30,00

o płata za I Wn pr zdrr o czenia Łączne go

li

m

itu prze

b ie

gu ki

lo

metrów 10,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedUrY, o której mowa w art. 24aa ust. L ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowaryjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muSZą spełniać wszystkie oferty:

Ptzewidziane jest zastrzeŻenie prawa do udzieleniazamowienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowad zenia ne gocj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbęetapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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lnformacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadaÓ wszystkie ofeĘ

:

PodziaŁ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:
Adres strony intęrnetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagani a

te

chni c zne ur ządzen informaty

c

zny

ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokoŚci
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie zŁoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treŚci zawleran€1umowy

w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umolvy, albo wzór umowy:

Wym

a g

ani

a doty cząc e zab ezpie czenia naleŻyte g o wy

ko nani a umo

wy

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treścioferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadz enta zmian;
Zama'wiaiący przewiduje możliwośćzmtany postanowień niniejszej umowy na zasadach

określonychw art. l44 uPzp' Zamawiający dokona zmiany treścizawartej umowy w następujących
przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmianapowszechnie obowiązujących przepisów w zakręsie
dotyczącym: zmianprawa podatkowego' W tym stawek podatku, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.

D'. U. z2018

r. poz. 110), Prawa

zamówiefi publicznych' ustawy z dniaŻ lipca2004 r' o swobodzie działalnościgospodarczej (tj.

Dz.ll . 22011 poz. 2168 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju ( Dz.U. 20Il r.poz.1376 ze zm.), ustawy zdnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z20l7 r. poz.2077 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim
musi wywieracbezpoŚredni wpływ narea|izację przedmiotu umowy tmoŻe prowadzić do

modyfikacjivłyłącznie tych zapisów umowy' do których się odnosi;2) nastąpi zmiana: a) stawki
podatku od towarów i usług' b) wysokości minimalnego wynagrodzenia zapracę albo wysokoŚci
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minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pażdziemika
200Ż r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z Ż0I7 r. poz. 847), c) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczęniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpteczenia społeczne lub zdrowotne' będą miały wpływ na koszty wykonania zamówięniaprzez

Wykonawcę' zmianie ulegnie wysokośó wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do

zaistniaĘch zmian1' - jeŻeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przęz Wykonawcę
Zamowtęnia, wynikającego zzawartej umowy' kaŻda ze stron umowy' w terminie od dnia

opublikowaniaprzepisów

dokonujących tychzmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w Ęcie,moŻe

zwrocić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściuw
Życie przepisów będącychprzyczyną waloryzacji. - w tazie zmiany, o której mowa w lit. b, ptzez
pojęcie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" naleĘ rozumięó Sumę wzrostu kosztów

Wykonawcy Zamowienia wynikających zpodvłyŻszenia wynagrodzęnposzczególnych
pracowników biorącychudział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejŚciaw

Ęcie

zmtany, częściZamówtenia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie

przepisów lub jej odpowiedniej części,w przypadku osób zatrudnionych w v,rymiarze niższym niŻ
pełen etat. - w razie zmiany wskazanej w lit. c, przezpojęcie,,odpowiedniej

zmiany

wynagrodzenia" naleŻy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy Zamówienia oraz drugiej
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnejłączącej Wykonawcę Zamówienia z osobą

ftzyczną nieprowadzącą działalnościgospodarczej, wynikających zkoniecznoŚci odprowadzenia

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawnej zawartej ptzez Wykonawcę z osobą ftzycznąnieprowadzącą

działalnościgospodarczej, a biorących udziałw realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
wejścia w

Ęcie zmiany,

częściZamowieniaprzy załoŻeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych

osób. 3) wynikną rozbieżnościlub niejasnościw umowie, których nię można usunąć w inny sposób,

azmianabędzie umożliwiać usunięcie rozbieżnoŚci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
IV.6)

INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy)
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Środki służąceochronie informacji o charakterze poufnym
Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07- 1 0, godzina:

1

I

:00,

Skrócenię terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje

z ogłoszeniem):

Wskazać powody

Języklub języki, w jakich mogą być sporządzanę oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Iv.6.3) Termin nł,iązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

nieprzyznania środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zrvrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Buropejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być, przeznaczone na sfinansowanie
całościlub części zamówienia: Nie
Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służącesfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojoweo które

zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całościlub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

I. Zaleca się sporządzenie

ofeĄ

na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowtZałącznik nr

3

do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawcazałączy: a) oświadczenie,o którym mowa w art.
25a ust. 1 uPzp, stanowiące Załączntknr 2 do SIWZ; b) pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo na|eĘ przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonejnotarialnie; c)
zobowiązanie innego podmiotu

16217

-

jeŻeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na

2018-06-29ls

https: I /bzp.uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:60el

zasadach okreŚlonych w art' 22auPzp.2. W ofercie (w formularzu oferty, stanowiącymZałącznik

nr 3 do SIWZ) Wykonawca wskaże: 1) w pkt III. 1 formularza oferty: a) cenę najmu pojazdu
(czynsz miesięczny za jedenpojazd)

-

kolumna nr 3' b) cenę ogółem brutto (PLN) za wszystkie

cztery pojazdy (Łączny czynsz) _ kolumna nr 6,2) w pkt III. 2 formularuaoferty: dane techniczne
oferowanych pojazdów (na|eĘ podaĆ wymagane waruŃi techniczne orazwmagane minimalne
wyposażenie zgodne z opisem technicznym przedmiotu zamówienia); 3) w pkt III. 3 formularza
oferty: termin przekazania wszystkich pojazdów od dnia zavłarciaumowy (termin przekazania

wszystkich pojazdów nie może przel<roczyć 90 dni kalendarzowych); 4) w pkt III. 4 formularza
oferty: stawkę za I Vłnptzehoczenia średniego rocznego limitu kilometrów przezZamawiającego
(którą będzie obciążony Zamawiający); 5) w pkt III. 5 formularuaoferĘ: stawkę za I km

nieprzekroczenia średniego rocznego limitu kilometrów (która będzie zwrócona Zamawiającemu),
która nie moŻe być nizsza niz 0,l0 z} zaL<rn.
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