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Ogłoszenie nr 654704-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy: Kompleksowe usługi 

pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2019 roku  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 

2019 roku  

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: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. 

Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 002164473, ul. Szymanowskiego   6/61 , 03-

477  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 511 24 00, e-mail 
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zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl, faks 22 619 34 37.  

Adres strony internetowej (URL): www.opspragapolnoc.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.opspragapolnoc.waw.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)  

Nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.opspragapolnoc.waw.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  

 

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  

Oferty należy składać do dnia: 06-12-2018 roku do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 

6/61, 03-477 Warszawa, Pokój nr 10 B lub pokój nr 2. (sekretariat).  

 

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 
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adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe usługi pogrzebowe 

dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2019 roku  

Numer referencyjny: Numer sprawy: OPS/ZP/2/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek jest 

zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i 

art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze 

zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w 

sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez 

m.st. Warszawę. 2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób 

i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z 

przepisami określonymi w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy. 3. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi 

pogrzebowej, czyli przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w 

grobie ziemnym, obejmować będzie: 1) Przewóz zwłok osoby zmarłej (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania 

pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z dnia 31 grudnia 

2007 r. nr.249. poz.1866) samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających 

odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania i na cmentarz, lub z miejsca zgonu i 

przechowywania (szpital) na cmentarz, lub z miejsca przechowywania (Zakład Medycyny 

Sądowej na Oczki) na cmentarz, a) zabranie zwłok powinno nastąpić w ciągu 5 godzin od 

momentu zgłoszenia z miejsca wskazanego do chłodni, jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są 

przechowywane w bezpłatnej chłodni. Powyższy wymóg nie będzie miał zastosowania, gdy 
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zwłoki znajdować się będą w Zakładzie Medycyny Sądowej, b) Przechowywanie zwłok w 

miejscu do tego przeznaczonym (w chłodni) do czasu pogrzebu (jeśli jest to konieczne). c) 

dokonanie pochówku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, nie licząc dnia zgłoszenia, 

z zastrzeżeniem lit. d), d) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

określonego w lit. c) jeśli nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, 

w wyniku których nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu 

dokonania pochówku Wykonawca będzie musiał każdorazowo uzyskać od Zamawiającego na 

piśmie, po wcześniejszym przedstawieniu okoliczności uzasadniających zmianą terminu, 2) 

Załatwienie wszelkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych z pogrzebem, na 

podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego, 3) 

Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku: a) umycie i ubranie w dostarczoną odzież, 

a w przypadku braku odzieży zawinięcie w całun z grubego płótna, a w szczególnych 

przypadkach, takich jak chowanie osób zmarłych na choroby zakaźne, szczątków ludzkich 

itp. – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, b) złożenie zwłok osoby zmarłej w 

trumnie drewnianej o odpowiedniej wielkości, z podstawowym wyposażeniem tj. poduszką i 

obiciem trumny od wewnątrz materiałem. 4) Czynności na cmentarzu: a) wykopanie grobu 

tradycyjnego ziemnego; b) transport trumny ze zwłokami od bramy cmentarza do miejsca 

pochówku; c) złożenie trumny do grobu; d) usypanie mogiły; e) zapewnienie posługi 

świeckiej lub religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego, f) zapewnienie i ustawienie na mogile 

krzyża drewnianego (tylko przy nowym grobie) z tabliczką nagrobną lub innego akcentu 

nagrobnego zgodnie z wyznaniem zmarłego. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże 

Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących 

procedur: 1) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazana faksem, e-mailem 

lub telefonicznie, a następnie potwierdzona na piśmie w godzinach pracy Ośrodka, od 8:00 do 

16:00, od poniedziałku do piątku. 2) w zleceniu Zamawiający poda dane dotyczące osoby 

zmarłej oraz wskaże, które czynności składające się na wykonanie pogrzebu, wymienione w 

ust. 3, wchodzą w zakres wykonania konkretnego pogrzebu, wskaże również miejsce odbioru 

zwłok osoby zmarłej. 3) osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym 

zgłosi się do siedziby Zamawiającego po odbiór pisemnego zlecenia dokonania pochówku 

oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania pochówku, najpóźniej w 

następnym dniu po zgłoszeniu wykonania pogrzebu. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do 

powiadamiania Zamawiającego o terminie, godzinie i dokładnym miejscu pogrzebu, 

niezwłocznie po dokonaniu powyższych ustaleń. 5) Wykonawca zobowiązany jest również do 

dokonania we własnym zakresie wszelkich formalności związanych z pochówkiem w 

Zarządzie Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie lub Zarządzie innego 

Cmentarza wskazanego przez Zamawiającego na terenie Warszawy. 6) Wykonawca wykona 

klepsydry w ilości 2 sztuk (na życzenie rodziny). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość 

kremacji, w takim przypadku całkowita cena usługi nie może przewyższać ceny pochówku 

tradycyjnego. 6. Miejscem pochówku osób zmarłych będzie Cmentarz Komunalny 

Południowy w Antoninowie, gmina Piaseczno oraz Cmentarz Komunalny Północny w 

Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. W przypadkach uzasadnionych interesem rodziny osoby 

zmarłej lub w przypadku osób posiadających uprawnienia do istniejącego grobu, katakumb, 

kolumbarium, miejscem pochówku będzie inny cmentarz na terenie m.st. Warszawy 

wskazany przez Zamawiającego. 7. Ośrodek i Zarząd Cmentarzy Komunalnych zawarł 

porozumienie , którego przedmiotem jest świadczenie przez ZCK usług związanych z 

wykonaniem pogrzebów. W skład tych usług wchodzi : - udostępnienie miejsca grzebalnego 

na cmentarzu na pochowanie zwłok, - czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z 

mienia komunalnego związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania 

przez wykonawcę grobu, - czynności kancelaryjno – terenowe oraz korzystanie z mienia 

komunalnego związane z organizacją i wykonaniem pogrzebu. 8. Za ww. usługi Zarząd 
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Cmentarzy Komunalnych wystawia fakturę płatną przez Ośrodek. 9. W razie konieczności 

przechowywania zwłok przez czas dłuższy niż 5 dób, Wykonawca każdorazowo obowiązany 

będzie uzyskać zgodę Zamawiającego, pod rygorem odmowy zapłaty za przechowywanie 

zwłok dłuższe niż 5 dób. 10. Ceny usług podane w ofercie pozostaną niezmienne przez okres 

realizacji umowy. 11. Płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

Czynności nie zlecone nie będą podlegały zapłacie. 12. Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo kontroli jakości wykonywanych usług w każdym czasie. 13. Ze względu na szczególny 

charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się 

z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich ilość 

ogółem w skali całego zamówienia na 75 i taka ilość zostanie przyjęta do wyliczenia ceny 

oferty, 14. Zamawiający w stosunku do ilości pogrzebów zastrzega, że: 1) w przypadku, gdy 

ilość pochówków będzie mniejsza niż określona w ust. 13, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

tylko za rzeczywistą ilość wykonanych pogrzebów, co nie będzie miało wpływu na cenę 

pojedynczej usługi, 15. Przedmiot zamówienia nie obejmuje miejsca grzebalnego oraz 

czynności kancelaryjno-terenowych cmentarza. 16. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników 

Wykonawcy lub inne podmioty, którymi będzie się posługiwał w przypadku niedołożenia 

przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 17. Termin realizacji 

zamówienia od 01-01-2019 do 31-12-2019 UWAGA: W wyniku porozumienia zawartego 

pomiędzy zamawiającym a Zarządem Cmentarzy Komunalnych (zwanym dalej jako ZCK), 

jeśli Wykonawca będzie przechowywał zwłoki w chłodni należącej do ZCK nie będzie mógł 

tej pozycji wykazać w fakturze, którą przedstawi Zamawiającemu. W tej sytuacji ZCK 

obciąży tą usługą Zamawiającego bezpośrednio. Nie dotyczy to przechowywania zwłok w 

chłodniach nienależących do ZCK.  

 

II.5) Główny kod CPV: 98370000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

 

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: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne 

zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie 

przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam 

określone.  

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:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  
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data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

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: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia na wartość, co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w 

okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na opisie zadania 

tożsamego do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) nie mniej niż 60 

pochówków w jednym roku na rzecz instytucji publicznych i/lub indywidualnych klientów, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których pochówek 

został wykonany oraz załączy dowód że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej b) Potencjał techniczny, o określonych parametrach 

którym dysponuje wykonawca - opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału 

technicznego wykonawcy - Wykonawca złoży oświadczenie ze posiada lub będzie posiadał w 

przypadku udzielenia mu zamówienia biuro na terenie m.st Warszawy wyposażone w telefon, 

komputer, internet lub przestawi kopię umowy najmu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem. - wykonawca wykaże ze zatrudnia/i co najmniej 4 osoby do prac fizycznych przy 

obsłudze pogrzebu oraz jedna osobę do koordynowania i nadzorowania prac przy realizacji 

pochówku – Wykonawca wykażę ww. osoby w załączniku nr 5 do SIWZ  

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:  

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 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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

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:  

załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU  

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:  

załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU  

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  

nie  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

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 
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katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem 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 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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów 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 ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

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

 

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:  

Czas trwania:  

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 95,00 

koszt przechowalni 5,00 

 

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  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

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:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  
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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:  

 

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:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

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: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

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: 2018-12-06, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
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(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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:  
            

         
  


