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Ogłoszenie nr 50917 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.  

Krosno: „Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., 

Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy 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 działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer 

identyfikacyjny 65898100000, ul. ul. Bursaki  41, 38400   Krosno, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 368 003, e-mail halakrosno@wp.pl, faks 

 

http://www.mosirkrosno.pl/


134 368 003.  

Adres strony internetowej (URL): www.mosirkrosno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy 

i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

www.mosirkrosno.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia  

nie  

www.mosirkrosno.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem  
nie  

 

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

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictem posłańca) 

Adres:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa: Aeratora do 

drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu trawy – 1 

kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk 

i terenów zielonych – 2 kpl” 

Numer referencyjny: MOSiR.271.2.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

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

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 

obejmuje zakup i dostawę: 1. Aerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem 

– 1 kpl. - szerokość robocza w granicach : 1400 mm – 1500 mm - głębokość pracy : 

100 mm – 250 mm - waga w przedziale : 590 kg – 690 kg - wyposażony w 3 

punktowe mocowanie do ciągnika - zintegrowana poziomica do ustawienia 

dokładnego pionu pracy maszyny - napęd korbowodu pasowy obustronny - przedni 

wał o średnicy w granicach 130 – 140 mm - ilość punktów smarnych max. 6 - 

wydajność minimalna przy kwadratowych odstępach nakłuć co 110 mm : 4000 m2/h 

- centralna regulacja ustawienia głębokości pracy za pomocą jednej dźwigni - tylny 

wał ugniatający jednoczęściowy pływający - zintegrowana centralna sprężyna 

antywstrząsowa oraz antywibracyjna chroniąca ciągnik oraz operatora - każde 

kopyto robocze amortyzowane sprężyną - odbojnik na każdym kopycie wykonany z 

tworzywa sztucznego - wałek przekazania mocy w zestawie - komplet bolców 

pełnych 20x250mm - zestaw blach podtrzymujących darń 2. Siewnik do dosiewu 

trawy – 1 kpl. - szerokość robocza w przedziale : 1500 mm -1600 mm - pojemność 

zbiornika na nasiona w przedziale :130 – 150 l. - prędkość pracy w zakresie 3 – 10 

km / h - waga maszyny w przedziale : 200 kg – 230 kg - odstęp między wysypem 

nasion a podłożem : 120 – 150 mm - przeniesienie napędu od tylnego wału za 

pomocą łańcucha - tylny wał ugniatająco – wyrównujący składający się z minimum 

ośmiu pompowanych kół - wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika 3. 

Lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów 

zielonych – 2 kpl. - silnik 2 cylindry - tuleja żeliwna - smarowanie ciśnieniowe - 

moc znamionowa min. 12 kW przy 3100 obr. / min. - pojemność minimalna 600 

cm3 - rozruch elektryczny - pojemność zbiornika paliwa min. 7,5 l - wskaźnik 

poziomu paliwa na wyświetlaczu widoczny z fotela operatora - rodzaj paliwa 

benzyna bezołowiowa - przekładnia napędowa hydrostatyczna - pojemność 

zintegrowanego zbiornika na trawę min. 300 litrów - szerokość koszenia w 

granicach : 100 cm – 107 cm - tempomat - opcja koszenia przy jeździe do tyłu - 

elektroniczny licznik motogodzin - konstrukcja podwozia pełnoramowa, stalowa - 

żeliwna przednia oś - wyłącznik bezpieczeństwa pod fotelem operatora - zalecana 



przez producenta wielkość powierzchni jednorazowo koszonej minimum 8000 m2 - 

maksymalna prędkość jazdy do przodu w przedziale : 8 – 9 km/h - regulacja 

wysokości koszenia w przedziale : 25 – 102 mm - elektroniczne załączanie agregatu 

koszącego - promień okręgu nieskoszonego w przedziale : 70 – 75 cm - masa 

traktora w przedziale 300 – 320 kg Wymagania dodatkowe: 1. Wszystkie urządzenia 

muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikat CE dopuszczenie do pracy w Polsce 

i niezbędne dokumenty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy 

umożliwiające bezpieczną pracę i obsługę. 2. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 

2016, instrukcja obsługi w języku polskim. 3. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 

sprzętu. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na Koszt 

Wykonawcy. 5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 

dostępność do części zamiennych  

 

II.5) Główny kod CPV: 16160000-4 

Dodatkowe kody CPV:16311100-9, 34390000-7 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
Okres w dniach: 21 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy 

rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. termin zakończenia: do 21 dni od 

popisania umowy. za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 



czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp nie  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest 

złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie 

z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizują zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 



podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy 

uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego 

przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są 

zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć 

zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu 

umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do 

reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z 

Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i 

obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać 

pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 

niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z 

wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego 

pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i 

jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum 

zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie 

oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą 

wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania 

za zgodność z oryginałem składanych kopii. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia specyfikacji technicznej zgodnie z załącznikiem nr 5. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

nie  

 

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

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  



 

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

udziału w postępowaniu  

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

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

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

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) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu 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 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena ofertowa  60 

długość okresu gwarancji jakości aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl)  
15 

długość okresu gwarancji jakości siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.)  10 

długość okresu gwarancji jakości lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl) 
15 

 

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

(przetarg nieograniczony)  

tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 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) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

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:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

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

następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w 

następujących sytuacjach: a) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia dostaw z 

uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

dostawy zamówienia (o ilość dni występowania tych warunków), b) w przypadku 

wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu dostawy na uzasadniony wniosek 

wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 

zawiniona, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom 

w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 3. Inne 

zmiany: a) w przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę sprzęt został wycofany 



z produkcji Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu, dostarczenie sprzętu o 

parametrach równoważnych bądź lepszych, b) w zakresie podwykonawstwa za 

uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części 

dostaw niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie 

realizacji dostaw, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

postępowaniu:  
Data: 04/04/2017, 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  

>  

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

składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w 

zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy 

jego złożenia – patrz rozdział 12 SIWZ). Osobami upoważnionymi do 

kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest: 1) Antoni Dębiec – 

Dyrektor MOSiR, Sposób porozumiewania się: a) za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe 

(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), b) faksem – nr.: 13 43 68003 c) drogą 

elektroniczną – halakrosno@wp.pl  

 

 


