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Ogloszenie ir 5 I 4247 -N-20 I 9 z dnia 20 19 -02 - | 4 r.

Powiat Suwalski: Usuwanie pojazd6w i prowadzenie parkingu strze2onego dla pojazd6w usunigtych z

dr6g powiatu suwalskiego

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszcza n ie o glo s z enial Z amies zc zanie o b o w i 4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nalelqcychdo jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierryl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktrfremu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgp owanie j es t p rzep rowa dzane wsp 6 lnie pr zez zamawiaj 4cych

Nie
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leheli tak, nale|y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podae

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych par{stw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f) NAZWA I ADRES: Powiat Suwalski, krajowy numer identyfikacyjny 79067084600000, ul. ul.

Swierkowa 60 , l6-400 Suwalki, woj. podlaskie, paristwo Polska, tel. 875 659 z}O,e-mail

starosta.bsu@powiatypolskie.pl, faks 875 664 7 18.

Adres strony internetowej (URL) : www.powiat. suwalski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moina uzyskad dostgp do rnrzgdziiurz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie sE og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) wSPOLNE UDZIELANIE zAMOwIENTA (jeieti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych pahstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy,czy zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego zzamawiaj4cych indywidualnie,czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i narzecz pozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony,, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Nie

www.powiat. suwalski.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone iest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

forma pisemna

Adres:

Starostwo Powiatowe w Suwalkach, ul. Swierkowa 60, t6-400 Suwalki, parter pok.2

Komunikacja elektroniczna wym'aga korrystani a z narzgdzi i urz1dzerfi lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mohna uzyskai pod adresem:

(uRL)

II.l) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Usuwanie pojazd6w i prowadzenie parkingu
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strzezonego dla pojazd6w usunigtych z dr6g powiatu suwalskiego

Numer referencyjny: KIT.272.5.20 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

ll.3) lnformacja o moiliwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu do:

Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moile zosta(, udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

niniejszego zam6wienia jest usuwanie i prowadzenie parkingu strze2onego dlapojazd6w usunigtychz

dr6g powiatu suwalskiego zgodnie z art. l30a ustawy z dnia20.06. 1997 r. Prawo ruchu drogowym

(Dz.U . z 2018 t. poz. 1990 z po1n. zm. )przez 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu. S zczegllowy opis

przedmiotu zam6wieniazostal okre6lony w zal. nr I do SIWZ

II.5) Gt6wny kod CPV: 501 l8 I l0-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia Qe2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
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Warto56 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoii w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupdw)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wier{,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTtubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartaumowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia: lub zakoirczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM T TECHNICZNYM

III. r) WARUNKT UDZtAt U W POST4POWANIU

il[1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre6lenie warunk6w: Wykonawca musi posiadai zezwolenie na wykonywanie zawoduprzewo2nika

drogowego lub licencjg na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydane na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowy (Dz.IJ. z 2019 r. poz. 58)

Informacje dodatkowe

III.f .2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca musi by6 ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cylvilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnofici zwi1zanej z przedmiotem zam6wienia na sumg gwarancyjn42O0.000 zl

Informacje dodatkowe

III.f 3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: l.Wykonawca musi posiadai doSwiadczenie polegajgce na wykonywaniu w
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okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert , a jeheli okres prowadzenia dzia\alnoSci jest

kr6tszy - w tym okresie co najmniej jednej uslugi polegaj4cej na usuwaniu pojazd6w z dr6g i

prowadzeniu parkingu o warto6ci uslugi brutto co najmniej 50.000 zl,2.Wykonawca musi posiada6

urz1dzenia techniczne w postaci: a) oznaczonego pojazdu przystosowanego do usuwaniazkaildego

miejsca wskazanego przez uprawniony podmiot pojazd6w o dmc do 3,5 t.,b)oznaczonego pojazdu

przystosowanego do usuwania zkaildego miejsca wskazanego przez uprawniony podmiot pojazd6w o

dmc powy2ej 3,5 t. Pojazdy musz4 spelnia6 wymagania okreSlone w rozporzqdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia3l.12.2002 r. w sprawie warunk6w technicznych pojazd6w i ich niezbgdnego

wyposa2enia ( Dz.U . z 20 16 r., poz. 2022)

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy reahzacji zam6wienia

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll,2.2) ZamawiajQcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiaj1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)

rrr.3) wyKAZ oswraoczEN sKLADANycHpRZEZwyKoNAwc4 w CELU

wsr4PNEGO POTWIERDZENTA, zn Nrn PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPET,NIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Nie

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rlr.4) wyKAz OSWIADCZEI( LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeileli

odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OSWIA.PCZEN LUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAwY PzP

III.5.1) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOw unzIALU w poSTEpoWANIU:

Laktualne, udzielone przez starostg wla6ciwego dla siedziby wykonawcy zezwolenia na wykonywanie

zawodu przewoZnika drogowego lub licencjg na wykonywanie krajowego transportu drogowego

rzeczy w odniesieniu do pojazd6w zadeklarowanych do holowania, 2.dokument potwierdzajqcy, 2e

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci

zuriqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okre6lon4 w dziale V ust. I pkt 1.2 SIWZ

3.Wykaz uslug wykonywanych w okresie 3latprzedupllrvem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w narzecz kt6rych te ustugi zostaly wykonane, na druku zgodnym ztresci4

zal.nr 5 do SIWZ, 4.wykaz nangdzi, wyposa2enia zakladulub wz4dzeh technicznych dostgpnych

wykonawcy w celu wykonania zam6wienia publicznego.

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

III.6) wYKAz oSwmoczEl{ LUB DoKUMENT6w sKLADANycH pRz:EZwyKoNAwcE

w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA

OKOLICZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

l.Do oferty wykonawcazobowi1zany jest dol4czy(, aktualne nadziehskladania ofert o6wiadczenia

stanowi4ce wstgpne potwierdzenie, 2e wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu , na druku zgodnym z

tre6ci4 zal. nr 2 do SIWZ, b)spelnia warunki udziafu w postgpowaniu, na druku zgodnym z treilciq zal.

nr 3 do SIWZ. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji , o kt6rej mowa w art. 86 ust.5 ustawy , przekazuje zamawiaj4cemu oSwiadczenie o

przynaleilnoSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I pkt23 na druku zgodnym ztreici4zal. 4 do SIWZ wrazze zlo2eniem o6wiadczenia wykonawca

mohe przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzqdo zaklocenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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N.r) oPrs

ry.f .f) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.f.2) Zamawiaj4cy Lqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

lv.f3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czeniado ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.f.s.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloileniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.f .O Przewidyrvana liczba wykonawc6q kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.f .A Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:
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Umowa ramowa bgdzie zawartai

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maks ym alrra lic zb a uc ze s tn ik6w umo wy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie o b ej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd1zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlohenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz1dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. f .8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczo ny, negocj acj e z oglo szeniem)

Nalezy podad adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalery wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przeb iegu aukcj i e lektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich
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wykonawcy bEdE mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rom,riqzafi i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczefr

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie z\o?yli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.f) Kryteria oceny ofert:

1Y.2.2) Kryteria

Kryteria Tnqo-ania/-tldvLvtttE

Sena 50,00

ozas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunigcia pojazdu 10,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

tV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszg spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

p rzeprowa dzenia negocj acj i

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

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagah zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

tomviqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjo m poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagani a te c hni c zne tr zydzen i n fo rmatyc zny ch

Spos6b postgpowania w toku licl'tacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko6ci

postEpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlozyli nowych postqpiefi, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:
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Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licyacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktSre zostanqwprowadzone do tresci zawreranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymag an i a doty c z4c e zab ezpieczenia nale?yte g o wyko nan i a umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zakles, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

Zmiany umowy przewidziane w trybie art. 144 ust. I pkt I ustawy: l.Wszelkie zmiany umowy pod

rygorem niewa2noSci, wymagaj4 formy pisemnej zuwzglgdnieniem tre6ci art 144 ustawy - Prawo

zam6wieri publicznych.2.Zmiana postanowieri umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy jest

mo2liwa, jeheli nast4pily okolicznoSci:dopuszczasig nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te,kt6re

Zamawiajqcy przewidzia\ i zawarL w ogloszeniu o zam6wieniu lub w SIWZ tj. zmniejszenie

wynagrodzenia Wykonawcy w zwiqzku z obniileniem stawek kwotowych oplat za holowanie i

przechowywanie pojazd6w,okreSlonych w art. l30a ustawy Prawo o ruchu drogowym,3.zmiana numeru

rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporz4dzenia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2\ Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 20 19 -02-27, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6q ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):

Nie
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Wskaza6 powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> jezykpolski

IV.6.3) Termin zvtiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty by( przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia:

IV.6.5) Przewiduje si9 uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu24ce

sfinansowaniu zam6wierfl na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezn cryd na slinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAI-A

STA

ialewski

WICESTA.ROSTA

ood,rn{F

ZARZAD PUWIATU
w Suwatkach

ul. Swiertowa 50
16-400 Suwatki
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