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Ogloszenie nr 627872-N-2017 z dnia 2017-12-05 r. 

Urzqd Gminy Leoncin: Udzielenie kredytu diugoterminowego w kwocie 583 634,36 zi z przeznaczeniem 

na sfinansowanie planowanego deficytu na 2017 rok oraz na sfinansowanie rozchodów budietu z tytulu 

splat wczeniej zacigniçtych kredytów I poyczek, 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Uslugi 

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe 

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu tub programu wspólfinansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu tub programu 

0 zamówienie mogj ubiegaé sic wyhcznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

dziala1noé, tub dzialalnoé ich wyodrçbnionych organizacyjnie jednostek, ktOre bVdq realizowaly 

zamówienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjç osób bçdcych czlonkami grup spolecznie 

margin alizowanych 

Nie 

Na1ey podaé minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osób na1eqcych do jednej lub wiçcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie nmiejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zakiady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY 

Postçpowanie przeprowadza centralny zamawiaj cy 

Nie 

Postçpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie 

postçpowania 

Nie 

Informacj e na temat podmiotu któremu zamawiaj qcy powierzyl/powierzyli prowadzenie 

postçpowania: 
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Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajqcych 

Nie 

Jeeli tak, naley wymieniá zamawiajqcych, którzy wspólnie przeprowadzajq postçpowanie oraz podaé 

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

Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw czlonkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postçpowania wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - majce zastosowanie krajowe prawo zamówieñ publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzqd Gminy Leoncin, krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul. 

Partyzantów 3 , 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, pañstwo Polska, tel. 227 856 585, e-mail 

ugleoncin@poczta.onet.pl, faks 227 856 585. 

Adres strony internetowej (URL): www.leoncin.pI; www.bip.leoncin.pl  

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym mona uzyskaé dostçp do narzçdzi i urzqdzeñ lub formatów plików, 

które nie sq ogólnie dostçpne 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJjCEGO: Administracja samorzqdowa 

1.3) WSP(5LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeteli dotyczy): 

Podzial obowiqzków miçdzy zamawiajqcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania, w 

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postçpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postcpowania odpowiadajq pozostali 

zamawiajqcy, czy zamówienie bçdzie udzielane przez kadego z zamawiajqcych indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pelny I bezporedni dostçp do dokumentów z postçpowania mozna uzyskaé pod 

adresem (URL) 

Nie 

www.leoncin.pl/ www.bip.leoncin.pl  
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Adres strony internetowej, na której zamieszczoua bçdzie specyfikacja istotnych warunków 

zaméwienia 

Nie 

www.leoncin.pl, www.bip.leoncin.pl  

Dostçp do dokumentów z postçpowania jest ograniczony - wiccej informacji mozna uzyskaé pod 

adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu na1ey przesylaé: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przestanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przeslanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

W formie pisemnej za porednictwem operatora pocztowego tub osobicie 

Adres: 

Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzçdzi i urzqdzeñ tub formatów plików, które We 

sj ogólnie dostepne 

Nie 

Nieograniczony, pelny, bezporedni i bezplatny dostçp do tych narzçdzi mozna uzyskaá pod adresem: 
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(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqcego: Udzielenie kredytu diugoterminowego w kwocie 

583 634,36 zi z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na 2017 rok oraz na sfinansowanie 

rozchodów budetu z tytulu splat wczeniej zaciqgniçtych kredytów i poyczek, 

Numer referencyjny: KZPA.27 1 .PN. 10.2017 

Przed wszczçciem postçpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: Uslugi 

11.3) Informacja o mo1iwoci skiadania ofert czçciowych 

Zamówienie podzielone jest na czçci: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu mozna skladaé w odniesieniu do: 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia hjcznie nastçpujcych czçci lub grup czçci: 

Maksymalna liczba czçci zamówienia, na które moze zostaé udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoé, zakres, rodzaj i ilo.é dostaw, uslug lub robot 

budowianych lub okresVenie zapotrzebowania i wymagai') a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

okre1enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugç tub roboty budowlane: Przedmiotem 

zamówienia jest kredyt diugoterminowy zlotówkowy w wysokoci 583 634,36 zI (slownie: piçéset 

osiemdziesit trzy tysiqce szeéset trzydzieci cztery ziote trzydzieci szeé groszy) z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu na 2017 rok oraz na sfinansowanie rozchodów budetu z tytulu splat 

wczeniej zaci4gniçtych kredytów i poyczek. Okres kredytowania ustala sic na lata 2018 —2027. 

Dostçpnoé §rodk6w ustala sic na dzieñ 22.12.20 17 r. Karencja w splacie rat kapitalowych —31.03. 2018 r. 
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Splata kapitahi: -do 31.12.2018 —58 034,36 zi -do 31.12.2019 - 58 400,00 zi -do 31.12.2020-58 400,00 zI - 

do 31.12.2021 —58 400,00 zI -do 31.12.2022-58 400,00 zI -do 31.12.2023-58 400,00 zI -do 31.12.2024 - 

58400,00 zi -do 31.12.2025 - 58400,00 zI -do 31.12.2026-58 400,00 zi -do 31.12.2027-58 400,00 zi 

Raty bqdq splacane w w/w poszczególnych latach w ratach kwartalnych poczqwszy od 31. 03. 2018 r. Splata 

kapitalu nastcpowaé bçdzie na ostatni dzieñ kwartalu, którego rata dotyczy. Splata odsetek nastçpowaé bçdzie 

w okresach kwartalnych na ostatni dzieñ kwartalu poczqwszy od 31. 03. 2018 r., tylko od kwoty faktycznie 

uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone bçdzie wedhig stopy zmiennej w stosunku 

rocznym opartej na stawce WIBOR - 3M powiçkszone/pomniejszone o març banku. Stawka WIBOR - 3M 

dia kolejnych okresów splaty wedlug notowania z ostatniego roboczego dnia miesi4ca poprzedzajqcego dany 

okres odsetkowy. Dzieñ podpisania umowy bçdzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji 

Zamawiajqcego. Kredyt nie bedzie obciqony innymi oplatami ni2 wymienione w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zamawiajcemu przyslugiwaá 

bçdzie prawo do niewykorzystania pelnej kwoty kredytu oraz prawo do wczeniejszej splaty kredytu bez 

dodatkowych kosztôw. Prowizja przygotowawcza platna jednorazowo. Zabezpieczeniem kredytu bçdzie 

weksel wiasny In blanco wraz z deklaracjq wekslowq. Zamówienie bçdzie realizowane na zasadach i 

warunkach okre1onych w SIWZ, w tym w zahlcznikach do SIWZ, a zwlaszcza zawartych w szczególowym 

opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy okre1onych w niniejszej SIWZ i jej 

zalqcznikach. Zamawiajqcy nie przewiduje zmian istotnych postanowieñ umowy zawartej w wyniku 

niniej szego postepowania. 

11.5) Glówny kod CPV: 66113000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

11.6) Calkowita wartoé zamówienia Geeli zamawiajqcypodaje informacje o wartoci zamówienia): 

Wartoá bez VAT: 

Waluta: 

(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita maksymalna 

wartoé w calym okresie obowiqzywania umowy ramowef lub dynamicznego systemu zakupów) 

11.7) Czy przewiduje sic udzielenie zamówieñ, o ktOrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
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ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Okre1enie przedrniotu, wie1koci lub zakresu oraz warunków na jakich zostanq udzielone zamówienia, o 

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

11.8) Okres, w którym realizowane bçdzie zamówienie lub okres, na Wry zostala zawarta umowa 

ramowa lub okres, na Wry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesicach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczçcia: lub zakoñczenia: 

Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpoczçcia Data zakoñczenia 

2027-12-31 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTIPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dzialalnoci zawodowej, o He 

wynika to z odrçbnych przepisów 

Okre1enie warunków: Wykonawca spelni warunek, jee1i wykae, 2e posiada zezwolenie na prowadzenie 

dzialalnoci bankowej okre1one w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1876) 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okre1enie warunków: Zamawiajcy nie stawia szczegolowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa 

Okre1enie warunków: Zamawiajqcy nie stawia szczególowych warunków w tym zakresie. 

Zamawiajqcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu 

w postçpowaniu imion i nazwisk osób wykonujqcych czynnoci przy realizacji zamówienia wraz z 

informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osób: 

Inforrnacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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111.2.1) Podstawy wykluczenia okre1one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiajqcy przewiduje nastçpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia ohe1ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W CELU WSTIPNEGO 

POT WIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI 

UDZIALU W POST1POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu 

Tak 

Owiadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC W 

POSTIPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1 .Aktualne na dzieñ skiadania ofert owiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postçpowaniu 

(zalqcznik nr 2). 2.Aktualne na dzieñ skiadania ofert owiadczenie o nie podleganiu wykluczenia na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zarnówieñ publicznych (zalqcznik nr 3). Informacje zawarte w 

owiadczeniu bçd4 stanowié wstçpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3.Pelnomocnictwo osoby/osób podpisujqcych ofertç do podejmowania zobowiqzañ w imieniu 

Wykonawcy, o ile nie wynikajq z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W 

POSTIPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST1POWANIU: 

1 zezwolenie na prowadzenie dzia1a1noci bankowej okre1one w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), 2. Odpis z wlaciwego rejestru tub z centralnej 

ewidencji i informacji o dziala1noci gospodarczej, jee1i odrçbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3. Zawiadczenie wlaciwego naczelnika urzçdu skarbowego potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega 

z oplacaniem podatków, wystawionego nie wczeniej niz 3 miesice przed uplywem terminu skiadania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziahi w postçpowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzajqcego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem w sprawie splat tych 

na1enoci wraz z ewentualnymi odsetkami tub grzywnami, w szczeg61noci uzyskal przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie tub rozloenie na raty zaleglych platnoci lub wstrzymanie w caloci 

wykonania decyzji wlaciwego organu. 4. Zawiadczenie wlaciwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakladu Ubezpieczeñ Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego 

dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wczeniej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e 

wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem w sprawie splat tych na1enoci wraz z 

ewentualnyrni odsetkami lub grzywnami, w szczeg61noci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie tub rozloenie na raty zaleglych platnoci lub wstrzymanie w ca1oci wykonania decyzji 

wlaciwego organu. 5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre1onym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnonie skazania za wykroczenie na karç aresztu, w zakresie okre1onym 

przez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczeniej ni2 6 

miesiçcy przed uplywem terminu skiadania ofert. 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

Oferta, Parafowany projekt umowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.!) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiajcy zqda wniesienia wadium: 
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Nie 

Informacja na temat wadium 

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

Nie 

Na1ey podaó informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga sic ziozenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dohjczenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza sic zIoenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga sic ziozenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza sic zIoenie oferty wariantowej 

Zloenie oferty wariantowej dopuszcza sic tylko z jednoczesnym zloeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanq zaproszeni do udzialu w postçpowaniu 

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

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna Iiczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Urnowa ramowa bçdzie zawarta: 

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zarnówienie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której bçdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego 

systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic zloenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje sic pobranie ze zloonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogloszeniem) Nie 

Na1ey podaó adres strony internetowej, na której aukcj a bçdzie prowadzona: 

Na1ey wskazaé elementy, których wartoci bçdq przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje sic ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajqce z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

Na1ey podaé, które informacje zostanq udostçpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

bçdzie termin ich udostçpnienia: 

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postçpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bçdq warunki, na jakich 

wykonawcy bçdq mogli licytowaó (minimalne wysokoci pos4pieñ): 
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Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzçtu elektronicznego, rozwizañ i specyfikacji technicznych w 

zakresie pol4czeñ: 

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania; 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie z1oy1i nowych postqpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu: 

Warunki zarnkniçcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin wyplaty poszczególnych transz kredytu 40,00 

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

Tak 

IV.3) Negocj acj e z ogloszeniem, dialog konkurencyj ny, partnerstwo innowacyj ne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, które muszq spelniaé wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstçpnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

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

Na1ey podaé informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbç etapów): 

Informacje dodatkowe 

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

Informacja o wysokoci nagrod dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwizania stanowiqce podstawç do skiadania ofert, jee1i zamawiajcy przewiduje nagrody: 

Wstçpny harmonogram postçpowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzañ: 

Na1ey podaé informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj4ce minimalne wymagania, którym muszq odpowiadaé 

wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert pod1egajcych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której bçdzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostçpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urzqdzeñ informatycznych: 

Sposób postçpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre1enie minimalnych wysokoci postqpieñ: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie zloy1i nowych postqpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu: 
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Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamkniçcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dia stron postanowienia, które zostanq wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie 

zarnówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia na1eytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje sic istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Na1ey wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Warunki wprowadzania zmian do treci umowy: - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiajqcego lub wykonawcç , jee1i te zmiany 

sq korzystne dia zamawiajqcego. - z powodu wystqpienia dodatkowych oko1icznoci, niemo1iwych do 

przewidzenia przed zawarciem umowy, - z powodu oko1icznoci sily wyszej np. wystqpienia zdarzenia 

losowego wywolanego przez czynniki zewnçtrzne, którego nie mona bylo przewidzieá, w szczeg61noci 

zagraajqcego bezporednio 2yciu lub zdrowiu ludzi lub groqcego powstaniem szkody w duych 

rozrniarach, - z powodu dzialañ osób trzecich uniemo1iwiajqcych wykonanie prac, które to dzialania nie sq 

konsekwencjq winy którejkolwiek ze stron. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostçpniania informacji o charakterze poufnym (jeeli dotyczy): 

rodki sluqce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skladania ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu: 

Data: 2017-12-13, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu skiadania wniosków, ze wzglçdu na pilnq potrzebç udzielenia zamówienia (przetarg 
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nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 

Wskazaá powody: 

Jezyk lub jçzyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w 

postçpowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwhzania ofertj: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania grodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które mialy bye przeznaczone na sfinansowanie catoci lub czçci zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, jee1i grodki stuqce 

sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe tub prace rozwojowe, które zamawiajcy zamierzal 

przeznaczyC na sfinansowanie caloci lub czçci zamówienia, We zostaly mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAL4CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ4CE OFERT CZISCIOWYCH 

GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. PartyzantOw 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 

NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471 

wOrr 

Adam 
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