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Związek Gm in Podkarpacka Komunikacj a Samochodowa : U dzielen ie kredytu

dfugoterminoł,ego dla Zlviązku Cmin "Prrdkarpacka Komunikacjł Samochotlos,a"

OGŁOSZENIE O ZAMOWIE]§ILT - tJsługi

Zamieszczan ie o głelsze ni a : Zamiesz"czanie o bow,iązkc we

Ogłoszenie doĘvczy : Zamórł,ienia publiczne go

Zamór,vienie doĘcry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazlva projektu lub programu

0 zamół,ienie mogą rrbiegać się rł_rlącznie zakłady pracy chronionej oraz łłl,konawc_y, których

działatność, lułr działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteĘ które będą

realizowaĘ zamówienie, otlejmuje społeczną i zaN,odawą integrację csób będących czlonkami

grup spolecznie marginalizow*n_vch

}iie

Naleźy, podać minimalrry procentollT rł,skaźnik zatrudnienia osób nalezący,ch do jednej lub rł,ięcej

kategorii. o których mow,a tĄ,art. 22 ust. 2 ustaw_ł Pzp, nie rnnie.isą,- niż3aań- osób zatrudnion,vch

przez zalładl,prac_v cfuonionej lub w_vkonawców albo iclr jednostki {w Yo)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

Postępowłnie prueprorvadza centralny zamawiającv

Nie

Postępowanie przeprowadza podrniot, któremu zamaw,iający powierzyłlpowierzyli

przeproTł,adzenie postęporvania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiając_v porł,ierzyVpowierzyli prorł.adzenie

hĘs L lbry.azp.gov.pVZP400Podgl adOpubl ikowanego. aspx?id,..
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postępowania:

Posfępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez, zamawiających

Nie

Ieże|itąk,naleĘ wymienió zanawiających,lłarry w§pólnie przeptowańzĄą postępowanię otaz

pad:łć adresy ich siedzib, krajowe ruImery identy{*ałyjne oruzosoby do kcntaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest pzeprowadzanc wspólnie zyannawiaiącymi z i*nych państw

członkłrrskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadkrr plzeprewadzania pmtępor*ria wspólnie zzałnewi*iąryrniz innych paristw

czionkowskich U*ii §łrropejskiej - nająee z*stosowanie h:ajowe prawo eamówień

pub§cnrych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZltrA I AI}RES: Zńęsk Gmin Pcdkarpacka Kcmunikacja Sąmochadowa , krajowy

nufil§r identyfikacyjly 18041122ó{}ffi00, ul. At. Wyzwolenia 6 ,35-959 Rzesńw, woj.

podkarpackie, państwo Polską tel.17 86 03 203, e-mail biuto@zgpks łzeszłw.pl" faks 
'7 

86 B3

żł5.

Adres strony internetawej $_jRL}: bttpl/zg*s .tzsszsvł.pU

Adres profilu nabywcy: bĘ:ilzgplLs,rzeszovr.pl/bip/index.php?page:zwykly.php&under:22&

gry:27

Adres strony ir$errretowej pod którym można uzyskać dastęp dołnz$zźiłrlSze*lub formatórv

plikóą które nie są ogólnie dostępne

I.2} RODZAJ ZA]ViA}YIAJĄC§GO: Jednostki ne administracji samolądawej

I.3) wsPÓLFrE UDZIELAI\IIE ZAMÓ\ĄrmNIA §eżeli dotyc4fl-.

Poduiał obowiązkówmiędzy zamańĄącymi w wspólnego przeprowadzania

pastęporvanią w tyn w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zama€tającytń z innych panstw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamaułiających jest

odpowiedzialny zaprueptłwaózenie postępowanią czy i wjakim zakresie zaptzepto;1^ładzęńe

) = 11 20 i 9-08-20. 20:36
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posĘpowaaia odpowiadają pozostali zaaańająsy, cry ramóńorlieĘńe udziełme r7gz
kafiego z zanawających indywidualnie, łą, zzaówienie mstanie udzielore w imięniu i m

rzęcz pozostĄch zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczonyo p§hy i bezpośredni dostęp do dokqmentóry z postępowania możną uzyskać

pod łdre*em {URL)

Tak

htp ://zgpks .r zeszłw.pl/hii§

Adres strony internetawej, na kfórej yałłiłszer'lolna Ędzie specyfikacja istatnyeh waruuków

zamówienia

Tak

hĘ :/lzpks.rreszow.pl/biplindex.php?pag*zwykly. pbp&underZ 2&srr27

Dostgp do dokuxextów z po*tępowanił je*t ogranim*y - więcej ixform*cji mo,żna uzyskaó

pcd adresem

Nie

Ofer§ lub rvnioski o dopuszczenie do udziału §,postępon,aniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub łvniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w innv sposólr:

Nie

Inny sposób:

W-vmagane jest przesłanie ofeń lub rvniosków o dopuszczenie do udziału w postęparł,aniu

rv inny sposób:

1,1 20l9_08_20. ?0:]ó



Tak

Inny sposób:

w forrnie pisemnej

Adres:

Zunązekc{nin Pod*arpacka Komanikacja Samochodową 35-959 Rzesń§r al. Wyzwolęńa6

K*nunikacja elektroniczna wyrn*§a korz.Tstani* zlałmęilziloąar*,lrt*b fcrgatów p§ków,

które nit *ą cgólnie dostępre

Nie

Nieoganiezłay,pby, beryośredni i beąSafity dostęp do Sch tatzę*itmożnauzyskac pod

adresem: (URL}

II.1) Nazwa nadana zamówieniaprzez zamarviającego: L;dzieienie kredl-tu długotennino\,vego

dla Zlvtązku Grti n " Podkalpacka Komunikacj a S amo chodorva "

Numer referencyj ny : B Z.ZC.27 i .1 t .20 i 9

?rzerl wszczgciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczn_v

Nie

§.2) Rodzaj zamówie*ił: Usługi

§3} Informaeja o możliwości składania a{eń uęściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

BferĘ lub wnioski o dop*szezenie do udziatu w postępowaniu maźna skł*dać w

odnicsieniu do:

Zamasviający zastrzega sobie prarvo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

hĘs ://bzp-u4p-gov,pVZP4ffi PoĘladOpubłikowanego-aspx?id_. "
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Maksynalna §czba ccęści zamówicnia, n* które może uo§tać udzielo*e zamówienie jedrrenu

wykonarrey:

n.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia §łielkość, zaltres, rrsdzaj i ilość dostgw, wsług lub

robót budowlanych lub olłłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innawacyjn€go - określenie zapotrzebowania rr* innow*cyiny prodłrktn usługę lub roboty

lrudowlane; 1. Przedmiatęm za:rrówienia jest udzielenie k edytu długoterminowegc dla Związku

Gmin,"Fcdkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysakości 2 994 50S,ł0 źo§ch (słownie:

dwa miliony dziewięćset dziewięćdńesiq. cńery tysiące pięćset ńłĘch 00/100) na sfinansowanie

płarrowanego deficyfu budzetu w kwocie 2 393 739,00 zł aruz finansowanie wydatków

niemających pokrycia w pla*owanych dochodach w kwocie 6t}B 761,0S ń.ż. Źk*dŁ*mpokrycia

zobowiązań wynikającychzzaciągńętego kredytu ĘĄ dochody własne Zńąrku Gmin

,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa". 3. Zabezpieczęńęmkredytu będzie weksel własny

,,in blanco" wraz z óekJarĄą wekslową cświadczeł:ie o @dałiu się egzekucji orazpcrtęłze;ńa

Gmin Zwiagkłv,rych.4. Kredyt będzie pobrany 6,635zami od dnia podpisania umowy do

l5.t1.2at9 r 5. Tęrmił w jakim wykcnawca adostępni środki zŁseóyźłzamavłiĄącemu nie glaże

być ółuższy niż 6 dni roboczrych od dnia ńożę*a wniosku przozzamałvEącego. 6. Kredyt Ędzie
spłacany w okresię od stycmia 2O2a r. do grudnia żł29 r. włącraie, w ratach kwmtalnych na

konięc kazńega kvrartału" 7.Zamańąąły rastłegasabie: a} mazliwość wcześniejszej spłary

kredyfu bez dodatkolyych opłat i prowizji, b} moz§wość zactągńęcia kredl.tu w kwocie niższej od

ustalonej bez dodatkowych opłat i prorvizji, c) możliwość zniany harmonogranru spłaĘ,bez

pobierania dodaźkowycb apłat i prowŁji. 8" Ęrocełtcwanie kredyttl Ędrie zmile*nę a jeg*

wysokość obliczana będzie jako suma mairy banku i rłlskaznika WIBOR 3M. Maźa barrku

pozostanie niezmienna w całym okresię rcaliracji zamówienia, Do ustalenia wysokości

oprocentowarria w danym miesiącą przyjmowany będńe wsŁaźnik WIBOR 3M z pierwszego dnia

roboczego miesiącą zaktóry będą naliczane odsetki. 9. Raty kapitałowe płatne Ędą w terminach

jak * harnonogramie spłaĘ krcdyfu stanowiącymzałącrckm 1 do formularza oferty. Rary

odsetkowe łalięzane będą na kcniec kazdego miesiąca apŁatae do dziesiątego dnia następnego

l?lt ]0l9-08-20. 20:36
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miesiąca na pod§tawi§ pisemn€go zawiadorłięńazba§ku o wysokcści odseteĘ za wyją&iem

ostatniej raty,Iłótapłatnabędzte w tęrminie spłaĘ ostatniej raĘ kapitałłwej. Odsetki od kwcĘ

kredyfn nalicmne ł;rlĄązakańy dńń wykorzystania kredytu. Jeśti dzień spłary przypńarcdńęn

wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszynn dniu roboczrym następującym po tym

dniu. 10" Kredyt nie może być obciązcny inrrymi opłatami i prowizjami nź wymienionymi w

ofercie ńożonejprzez'Wykonawcę. 11. Dokumen§ takie jak: bilans, rachunek rysków i strat,

zestawienie złnian fimduszu oraz sprawozdania o dochodach, rłydatkacĘ naleznościach i

zabłułląrzńach ą dostępne na stronie internetowej hĘ#zgpks.tzesmw.pllbipl.

lI.5) Głónmy kod CPĘ 66i130B0-5

Dodatk*we kody CPY:

ILó} Calkowita ryartość zamóryieni* {jeżełi załnawiajqcy podaje iłformłeje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

trYaluta:

(w przypadku umów ramowych łub dynamicznegl systemu zakupów - szącunkowa całkowita

makswalna wgrtość w całym ofuesie łłbawiqrywania ułłłowy rałnowej łub dynamicznega

§yste7łłu zalapów)

I1.7) Cry plzewiduje się ndzieleaiezłłłówień, o których mowa w *ń. 67 łst l pkt 6 i 7 tub w

aŃ.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenię przedmioĘ więlkości lub zakresrr oraz warunków na jakich zosłałą udzielone

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

II.8} Okresn w którym realŁoryane będzie zamówienie lub okres, na który zorstałaznrsvańa

§motra ramołya lub okres, na który zo*tał *stanowiony dyn*miczny system zakupów:

miesiącach: łubdniach;

lub
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data rozpo ezęcia: lrłh zakańczeaiaz 2029 -1ż-31

II.9} Informacje dodatkowe:

S§KCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRA\ilNlYM.
EKONOMICZNYM. FINANSO\łryM I TECH|{ICZI\YM

lil.l) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPO\łANILT

lII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębn_vcb przepisów

Określenie rł,arułiliórv: Wykonarł.ca musi posiadać zezrł,olenie Komisji Nadzoru lrinansorvego

narozpoczęcie działalności bankowej na tentorium Rzeczpospolitej Polskiei. o którym filo\ł,a

w art".36 ustał-,u" zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ptarl,o bankolve ('tekstjedn. Dz.IJ.z2018t"poz.

2187 , z poźn. zm.), a rł, przypadku określonl,m \ł art. 178 rrst, 1 lłlĄ,. ustalt} Prar.va Bankorł,e

inny dokurnent potwietdzający rozpoczęcie działalności przed dniem rł,ejścia rv z.r-cie ustawy. o

której mowa w art. 193 włv: ustaw_v Prau,o Bankorve lub inne rórłnorvazne dokumen§

potwierdzającę prawo prclwadzenia działainości r.v zakresie przedmiotu zamówienia na

terytcrium Rzeczpospolitej Polskiej.Informacje dodatkowe W'.vkonalvca do ofeĘ zabowiq_any

.jest da ńażeniadokurnentu potw,ierdza_iącego. źe rł_vkonawca jest rłpisan_v dc jednego z

rejestrów zaw,odorłl,clr 1ub handlorłych. prowadzonvch rv państwie członkowskim Unii

Europejskiej. w,ktorym lłykonaw-ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

Inforrnacj e dodatk orł, e

III.1.2) Sytuacja {inansowa lub ekonomiczna

Określenie rł,arunków-: brak ił_l-magań Zamawiającego 1Ąr ww zakresie

Infbrmacj e dodatkorł,e

tII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie w-arunków: brak r,l,vmagań Zamawiającego w wrł: zakłesie

Zalnaw*iĄący wymaga od w_ł,konau,córł,wskazania r.r. ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w po§tępolvaniu irnion i nazw-isk osób rwkonujących cz;,,rrności prz1 realizacii

zarnów-ienia..łryaz, z informacją o krvalilikaciach zarł,odowych lub doświadczeniu tłch osób:

Nie

hĘs ://bzp.uzp -gov.pa ZP 4aOPodgladOpublikowanego.aspx?id...
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Infarrnacje dodarkowe: 1) Dokurłrenty p*ńerózające brak podstawdo wykluczeńa: a}

oświadczenie W'yk*aawcy składane w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o któĄ

mclń/a łr art. 86 usŁ 5 uPzp (informacja zafułarciaofert), łprnJnalefuości albo braku

ptqnaleźności do tej samej grwy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.l pkt23 uPzĘ-

zŃączlltk nr 2 da SIWZ, \Y przypadku prrynaleźności do Ę samej grupy kapitałowej

Wykonawcamoźreprzęóstawić dowady, żnptńqańaz ix*ym'lVykonawcąnie prowadządo

zah*óceńakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia b) odpisu z właściwego

rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalaaści gaspodarczej, jeircli odrębrłe

prrcpisy §rymagają rłrpisu do rejesfu lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawię wŁ.24 ast. 5 pkt 1 uPzp

III.2} POD§TAWY WYKLUCZE1TIA

mJl} Podstaxy wyklueze*ia gkr€śloae ry arŁ 24 łst 1 ustawy Pzp

łII.2.2) Zamavłiający pruewiduje wyklrłczeniełvykonawcy na pcdst*wie atLż4 ust.5

rrstawy Pzp Tak Zamasłiająły przewiduje §a§Ępłdąle fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak {podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust" 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (pcdstawa pykluczenia okrąśloła w ań.24 ust. 5 pkt 2 usiawy Pzp}

Tiłk @dstawawykluczenia ckreślona w atLż4a§t 5 pkt 3 ustawy Pzp}

Tak (podstawa wykluczenia określona w art" 2Ą ust. 5 pkź 4 ustawy Pzp)

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

Tiłk {podstawa wykluczenia określona w art.24ltst.5 pkt § ustawy Fep)

Tak (podstawa rłykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 *stawy Pry}

Tiłk {podstawa wykluczenia okręślona w art ż4 rłst.5 pkt 8 ustawy Pzp)

IrI3) WYKAZ oŚwlAnczEŃ §KŁApAFryCH YRZ,sZwYKoF{AlilCĘ w CELU
\trsTĘPNEGo POTWI§R§ZENIA, ŻE IrfiE PODLEGA oN }YYKLUCZEF§IU ORAZ

§PEŁI!{IA \pARUNKI UnZIAŁU w Po§TĘPowANIU $EAz sP§ŁFałA KRYTERIA

SELEKC.II

Oświadczenie o niepcdleganiu wyklłrczeiriu oraz spehianiu warunków ądziałn w

posĘpowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekeji

8z1"] 2019-08-20. 20:_]6



Nię

Iu.4} WYKAZ oŚłyrłpcz§N LuB DoKUMENTow, SKŁADAIrTYCH PRZEZ

WYKONA\trCĘ W POSTĘPOWANIU NA \#EZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

PGTWIERDZEI!{IA $KOŁICZFrOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 ti§T. 1 PKT 3

U§TAlryY ?Z?:

nl.s} wYKAz oŚwIApcZBŃ LUB DOKUMENTO\ry §KŁAI}ANYCH łRŹ;F,Z

WYKONAWCĘ w PosTĘPowANIU NA wEZwArrrE ZA]VIAWIAJACEGO \# C§LU

POTItrI§,RDZENIA oKoLICzNoŚCt, o KTORYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 1

UST§1YY PZP

I§"5.1} W ZAKR§SIE SP§ŁF{IANIA WARUNKO\tr UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUI

I§.§2} W ZAKRESIE KRYT§RIOW SELEKCJI:

fiI.o WYKAZ OŚWIABCZEŃ L{rB DolfirM§lt[Tow §KŁADA}IYCH ?WEZ
\trYKoNA\FCĘ w PosTĘPowANrU NA WEZWA}IIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNośCl, o KTORYCH MOIYA \tr ART.25 U§:r. 1 PKT 2

UsTA\rY PZP

III.ł INNE I}OKUMENTY NIE 1YrltfiErIIOI§E W pkt I§.3} - III.6}

i) DokumenĘ potwierdzające brak podstaw do wykluczeńa: a) oświadczenie V/ykonawcy

składane w terminię 3 dni od dńaprzekazalia ixformacji, a 1SóĘ mow? rv art. 86 ust. 5 uPąp

{informacja zt§łłarciaofert}, łptzyna|eżn*sci ątbo braku przyaależsła*:i do Ę sarnej gfupy

kapitałowej o której mswa w art. ż4 ust. 1 pkt 23 uPzp - zńąsru:kw 2 Ąa SI§/Z. }Y prrypadku

płrzynależności do tej samej grupy kapitałowej 'Wykonawcamożę przedstavrić dowody, że

pńąrańa z innyrn Wykonawcą nie prorvadą da zakłgce&ia konkureircji v,r pastępowaniu o

udzielenie zamówieniab} odpisu zwłaściulęgo rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżell odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzęnia braku podstaw wykluczenia na pdstawię art.24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

Zarualłląący i@ańożeńawrazzofertą: 1) Pełnomocnictwo, o którym filo\I/a w § l3 ust. i{i

łrazl2wCąściA§l\i/Z

SEKCJA tY: PROCEDURA

lńĘs:' / lbzp.lu;ry.głv.pU ZF4łOPadgladOpublikowanego,aspx?id"..
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Tv.l} oPrS

ry. 1.1} Tryb udzielenił zamówie*ia: ?rueźzrg nieograniczony

IV. 1 J} 7-aazwiająry ż:ąd* wniesienia wadium :

Nie

lrrfcrmacja na temat wadium

IV.13) Płzewiduje się udzielenie za§czek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NateĘ podać informacje na temat Bdzielania zaliczęk:

rV.1.4} Wym*ga sięzłażenia ofert w postaei katalogów elekfronicznyeh lub dołączenir do

ofeń katalogów elektrtnicznyeh;

Nie

Doptlszcza się ńożr;ńe ofert w postaci katalogóvr elekroaiczrrych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Inferrnacje dodatkowe :

rY.1.5.} Wymaga się złoźenia oferf wariantowej:

Nie

Dopuszcza sĘ *ozerrie oferty wariantowej

Nie

Złłżęńę oferty wariantowej dopusrcza się Ęlko z jedaałz*saymńożeńęmofł.rty zasańńezej:

Nie

IV.1.6) Przewidywanł liczba wykonawcówo którzry zostaną zapra§zeni do udziału w

postępowałriu

furzetarg ograniczorty, negocjacje z aglłszeniem, dialog kłnkurencyjny, partnerstwo innłwacyjne}

Liłzba wykonawców

P rzswióy wana minimalna łtczb a wykonawców

1az}7 20l9-08-]0" ]0:j6



Maksynralna liezba wykonawców

Kryteria sełekcj i wykonawcórN:

IY.l.ą Informacje na tertat rrr§$Ey rlłnowej lub dyn*mimirył sy*temu zakupów:

Umowa famołrya będzie mvłarta:

Czy przeńduje się §czby uereskńŁów wrowy ramowej:

Przęńdńana maksymalna Liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowięnie dynamicroego systemu zakupów:

Adres strorry internetowej, na której bSązanriesz*ircne dodafkorrye informacje &atycząłe

dynarnicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

IV ramach umowy ramowejldynamicxrcga systemu zakł&§§r dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalcgów elektronicnych:

Przewiduje się pobranie ze ńażł*ych katalogów ęlęktrogicaycb informacji pa§zebnych do

spcrządzenia ofert rr ragach um*wy raanowefdynamiczrrego systernu zak}pćw:

IY.1.8) Aukeja clektroniczna

Proslridzia*e jest p*eprs**dzenie *ukcji eleldranicznej furzetarg nieograrciczony, przeł$rg

ograniczony, negacjacje z ogłoszenienJ Nie

NaleĘ podać adres strony , na której aukcja Ędrie prowadzona:

hĘs :l/bzp.uzp. gov, pVZP480PodgladOpubl ikowanego.aspx?id,.
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Należy }yskazać elementy, którycb wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przed§tawionl,ch rł,ań*ścio rłyrikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

NaleĘ pńń, które informację zasta§ąrrdoĘpaione wykonawcom w trakcie aukcji

eleklronicmej uaz jakł będzie termin ich udostępnienia:

Inforrnacje doĘcące przebiegu aukcji elektrołicznej :

Jaki jcst płze€ldńarry sposob posĘpowania w taku aukcji elektronicmej i jakie ĘĄ warułki, na

jakich wykcnawcy będą rnogli licytawać {minimalne wysakaści pastryień}:

Infornacje daĘcące wykorzrystywarręo sprzętrr elekffoniczrega,rozvłtązań i specyfrkacji

tecbńcmych rv zakresie p-łryze;ń:

W}mąania do§cące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektroniczrej:

Informacje o liczbię ętaŃw aukcji elektroaiczaej ięzasię ich *wania:

czas trwania:

Cry wykonawcy,tctótzy ńe złoĘli nowych postąlień, zostaaą zakwalifikowani do następnego

etapu:

lvarunki zafrkńęclaałkcji elektronicmej :

rv.ł KRYTERIA oCE}rY $FERT

rVJ.l) Kryteria $ccny ofeń:

W.ż2) Kryteria

Kryteria znaczenlę

Cena 60.00

Tbrmin uruchomienia kł,edvtu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedufy, o której mowa w art. 24aa ust. l ustawy Pzp (przetarg

rrieograniczon.l,)

Nie
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IY.3} Negocjacje z łgł§§z§rriem, dialog k*nkurenryiny, partnelxtwo inncrracyjne

IV3.1} Informaeje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymaganią które muszą speŁriać wsrystkie oferty:

Frzewidziane jest zastrzeżońe pravła do udzięłenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowad zęńa negocj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ogtańczeńalicńy ofęrt:

Nalezy podać infornracje na temat etapów negocjacji (w tym Łlcz@ etapów}:

Informacje dodatkowe

rV3.2} Iuformacje na temat dialogu konkrrrencyjnego

Opis potrzeb i wymąan zamaulnjącego lub informacja o sposcbie uryskania tego opisu:

Inforrnacja o wysokości nagród dla wykonawców, Vrót y podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwiązaniastanowiące dos$adariaafertjeżeliramawtającypnewiduje

nagrody:

WĘpny harmorragram pcstępfirania:

Podział dialagu na etapy w celu ograniczenia liczby ronitązair.

Nalery podać infirrmacje rllatętriat etapów dialogłr:

lnformacje dodatkowe:

rY3.3} fuformacje na temat partnerstwa innawacyjnego

Elementy opisu przedmiofu zamówienia dsfiniujące rninimalrłę \łrym€ałrią którym musą

odpowiadać wsrys&ie oferty:
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Podział n§gocja§ji fia etapy \ń/ cęlrr ograniczeniuliłrhy ofert pdlegajryyłh negosjacjom wprz§z

zastosowałie kryteriów o§ęny ofert wskazanych w specyfłkacji istotnych warunków zamówienia:

Inf,ormacje dadaikowe:

IY4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na której Ędzie prcwadzona Łicytacjaelektroniczna:

Adres s§orry internetowej, na któĄ jest doĘpny opis przedmiotu zamówienia w licykcji

elektroniczrej:

§§maga§ia d*tycące rejestracji i identyfikącji wykanawcórłr *r licytacji elek*onicmej, w tym

wymągania techniczrc łerządzeń inftxmatycmych:

Sposób posĘpowania w toku licytacji elektronicznej, vlr tyffi ckreślęaie minimąlnych wysokości

posĘfeń:

Inforrrracje a liczbie etapów licytacji elekroniczrej i czasie ich trwaaia:

czqs tnryaaia:

Wykcnawcy, Vtórzy ńe ńłĘLi ncwych posĘpieĄ złstanązgkwalifikowałri do następnegc

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w §cytacji elekbonicnej:

Data: godzlna:

T€rmi§ otrvarcia hcytaąi elektroniczrej :

Termin i warunki zamknięcia ticyiacji elekfonicrłej:

Istotne dla skcn postanswienią kóre zostaną wprowadzo*e do beści zawieraaej §mo$/y w

sprawie zamówienia prblicznegoo albo ogóhe wanrnki $mowy, alba wzór umowy:

Wynąani a óaĘ vąt e zabezpier;rcnia łaleĘ ttga wykonania um§\ńry :

Inforrnacj e dodatkowe :
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Iv.s} ZMIAFIA tlMowY
Pruewiduje się istotn€ umiany po§tanCIwieńzawarttj rrmołyy § §to§unku do treści ofer§, na

pod§tewie której dokonano łvyboru wykonawcy: Nie

},iatery wskarń zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzentarł*ian:

IY.6} INFORMACJ§ ADMINI§TRACYJNE

rY.6.1} §posób udastępniania infomacji o charakterze pou&ym {jeżeli datyczy):

Śradki służące łchranic informacji o charakćcrze poxfxym

IY.6.2} Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w p*stępowłniu:

Data: ż819-$8-30, godzina: i. $:SS,

Skrócenie tęrminu składania wniosków, ze względu łra pilną potrzebę udzielenia zgmówienia

(przętary nieogranic zany, przetarg ograniczoay, negocjacje z ogłoszeniem}:

Nię

§/skazać powody:

Ivyk lub jęryki, w jakich mogą być sporządzane oferĘ lub w}icski o dopuszcrerrie do udziału w

postępowaniu

> Ofeńę naleĘ sparądńć wjęrykupolskim. DokunrenĘ sporądzone w ję4yku obcym są

składane wraz.z tfumaczerriem na jęryk palski.

IY.6"3} Termin wiązańa ofertą: do: okres rv dniach: 3S (od ostatecznego tsrminrł składania

afurt}

rY.6.4} Pnewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprryznania środków po*hodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

nr§tgwi śrłdków z 1x}moey udzi*lanej plraĘa, państwa tzlonkowskie Errrapejskiega

Porozumienia o Wołnyn Handlu {EFTA), które miaĘ być przezna€zone na sfin*nsowanie

całości lub części zamówienia: Nię

[Y.6.5} Pnewidujc się uniewłżnienic postępcwania o udzietrenie zamówienia, jeze§ śradki
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§ł§źącs r{inansovanin zamówień na b*dania naukCI§€ hb prace rozwojową które

zamawiający zaftieltzał prz€zxrauyćna sfinansowanie calośei lub częsci usmósri€niao nie

zost*ly mrr pruymaneNie

ff.ó.ó} Informacje dodatkowe:

Zgodnie zart. L3 ust- 1 i żtłzpłtzSzęńaParlamęntu Ewopejskiegc i Rady UE}2ań/679 zdnia

ż7 k*vię*ia2816 E w sprawie ochrony łńb ftzycnzychw młlgr}<uzprzntsvarzańern danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (ogólne rłzporąńzsńę o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.ża16, sŁ 1},

dalej ,,RODO", inforrnuję,żrc: a} administratore§r PanilPąna danych osobowych jestZvliry*k

Gmi* "Podkarpacka Konrunikacja SamgcŁoda\ń.a'-; b} PanilPana dane osobowe ptzetwatza*eĘdą

na podstawię arL 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związzaymznińejszymposĘpowaniem o udzielenie

zamówieniapublicxrega prowadzonym w trybie ptzełarganie*graniczłŁęga; c} odbiorcami

?ańJPana daaych osobowych będą asoby lub podmioĘ którym udoĘpniona zcstanie

dokumentac.ia postępowania rłr oparciu o art. 8 araz a*.96 u§t. 3 ustawy z dńa29 sĘtzriażOł4 t.

- Prawo zamówień publicznych{Dz.U. zża18 r. poz. 198ó ze zrn.}, dalej,,ustawa Pzp''; d)

?ańlParladarrę csabowe będą przechowywane, zgodnie zart.97 rrst. 1 ustawy ?zp,ptzez okręs 4

lat od dnia zakończsńapstępowania o udzielenie zamó€lefrią a jeżrh czas trwania um§lvy

ptzel<racza4lata, ckres ptzechowywania obejmuje eaĘ cras trwania umolł,y; e) obowiązek

podania przazPańS?anadanych osobowych beryośrednio Pani/Pana doĘcątych jest wymogiem

ustawowyrn określonym w przepisg§h ustarNy ?zp, złvtązanym zudńńęm w postępowaniu o

udzielenie zamówienia pub}icanegc; konsekwencje niepodania określonych da*ych wynikają z

ustawy Pzł; ł w odniesieniu do PanilP ana dmlych osobowych decyąe nie Ędą podejmowane w

sposób ranścmaĘzowany, stosowanie do ałt, 22 RODO; g) pasiada Fani/Pan; - na podstawie art,

15 RODO pfawo dostępu do danych osobowych PanilPana &*Łycącyłh; - frapadstawie arŁ. 16

RODO praw§ do sprostowania Pa*rilPana danych osobowych*; - na pdstawie art, 18 RODO

prawCI żądania od administratora ograniczęńaprzetvłarzańa danych osobowych zzasttzeżeńęm

przypadkóą o których mowa w art. t8 ust. 2 RODO t*, - pra\ilo do wniesienia skargi do Frezesa

Urzędu Ochrony §anych OsoborłycŁ edy rrma Pani/Paąż*płzstvłaruańe danych osobowych

Pani/Pana ółĘcząłych narusza przepisy RODO; h} nie prrysĘuje Pani/Panu: * w exłtagkvz art.

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszeńa
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danych asobowych, o którym lnowa w art. 2$ RODO; - ilapod§tawię arŁ?lRODO prawo

sprzeciwą wobec Wzrrv{arzarria danych osobowych,gdyżpodstawę prawną ptzetwavańa

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *skorzystanię zpta\^Iado sprostowania

nie możę skutkorvać zmianą wynik* pstępowania o łrdżelenie zamówierriaptfulicrnego ani

nrrianąpostanowień urnołvy w zakresie niezgodnym zustaulą?zp araznię mare naruszać

integrainości protckołu uaz jega ** prawo do ograniczeaiaprzetwuzantańe ma

zastosovrania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnieniakorzystańa ze środków

ochrony prawnej lub w ceiu cchrony praw innej osoby frzycmej lub prawnej,ltlb zuwagi na

waźu:łę w-zględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pańsfwa cźonkowskiega.
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