
 

 

 

Ogłoszenie w BZP  nr 543857-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.  

 

Powiat Węgorzewski:  
 

Budowa łącznika wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną w ramach I 
Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę bazy budynkowej w Zespole 

Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
Nazwa projektu lub programu  
Projekt pn.: „Wy Ŝszy standard edukacji – lepsza jakość Ŝycia lokalnych społeczności – 
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” 
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmi ńsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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  
NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  
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  
JeŜeli tak, naleŜy 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: Powiat Węgorzewski, krajowy numer identyfikacyjny 
51963459100000, ul. ul. 3 Maja  , 11600   Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo 
Polska, tel. 874 270 960, , e-mail starostwo@powiatwegorzewski.pl, , faks 874 270 961.  
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwegorzewski.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać 
pod adresem (URL)  
Nie  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
http://bip.powiatwegorzewski.pl/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/zwr/  
 
 
 



 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać 
pod adresem  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Forma pisemna  
Adres:  
Starostwo powiatowe w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17B, 11-600 Węgorzewo  
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 moŜna uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa łącznika wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w ramach I Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę bazy 
budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie  
Numer referencyjny: WŚBI.042.3.8.2017  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w odniesieniu 
do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe 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 rozbudowa bazy budynkowej w Zespole Szkół 
Zawodowych w Węgorzewie. W ramach projektu zrealizowany zostanie I Etap inwestycji, 
obejmujący budowę łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze 
kanalizacji deszczowej, przyłącze wodne, kanalizacja sanitarna, przebudowa sieci 
elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu). Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje 
budowy sali gimnastycznej. 2. Nowy budynek posadowiony będzie od strony północno-
wschodniej istniejącego budynku szkolnego. Pierwsza i druga kondygnacja łącznika będzie 
skomunikowana z kondygnacjami istniejącego budynku szkolnego. Budynek będzie zasilany 
w wodę z miejskiego wodociągu, kanalizacja sanitarna oraz burzowa podłączona będzie do 
istniejących sieci kanalizacyjnych. Szkoła posiada własną kotłownię gazową; w ramach 
projektu nowowybudowany obiekt będzie podłączony do istniejącej instalacji co. 3. 
Projektowany budynek łącznika posiada powierzchnię zabudowy 385,60 m2; powierzchnia 
uŜytkowa – 641,48 m2; kubatura – 3383,80 m3. 4. Projekt pn.: „WyŜszy standard edukacji – 
lepsza jakość Ŝycia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia 
zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5. 
Zgodnie z art. 31 Ustawy pzp, przedmiot niniejszego zamówienia został opisany za pomocą 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz „erraty do dokumentacji projektowej”, zwanych w dalszej części niniejszej SIWZ 
„dokumentacją techniczną”, lub „dokumentacja projektową”, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 6. Dokumentacja techniczna moŜe wskazywać dla niektórych materiałów i 
urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie; operowanie przykładowymi nazwami producenta 
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego pod kątem jakości, 
trwałości itp. Wszelkie towary określone w dokumentacji technicznej za pomocą źródła 
pochodzenia czy nazwami producentów określają jedynie minimalne parametry jakościowe i 
cechy uŜytkowe. Posługiwanie się nazwami produktów/ urządzeń/ producentów, ma charakter 
wyłącznie przykładowy; dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowaŜnych w stosunku 
do opisanych w dokumentacji. Zgodnie z art.29 ust. 3 Ustawy pzp, dopuszcza się składanie 
ofert równowaŜnych. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy  
równowaŜne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie zaproponowanych 
materiałów oraz innych elementów równowaŜnych i wykazać ich równowaŜność w stosunku 
do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji. Opis zaproponowanych 
rozwiązań równowaŜnych powinien być załączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, 
by Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich 
parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć czy zproponowane rozwiązania są równowaŜne. 
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniŜej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: - sprawowanie nadzoru nad brygadą robotników, organizacja i koordynacja 
pracy podległych pracowników, rozliczanie pracowników z przepracowanych godzin, 
koordynacja i ustalenia robót z kierownictwem, kontrola nad powierzonym mieniem  



 
przedsiębiorstwa oraz kontrola przestrzegania zasad BHP. 8. Zamawiający przewiduje 
odbiory i płatności częściowe – 4 transze. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w integralnych załącznikach 
do SIWZ.  
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
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:  
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  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-10  
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów 
oceny ofert. 2. NajdłuŜszy, dopuszczony przez Zamawiającego termin realizacji 
zamówienia: do dnia 10.08.2018 r.  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, naleŜycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem 
roboty polegające na wznoszeniu lub rozbudowie budynków, o kubaturze minimum 1500 m3 
kaŜdy z nich.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie  



 
 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp 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 4 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, śE 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 O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyŜej  
wymieniony dokument składa kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku 
innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, wyŜej wymieniony dokument 
składany jest w odniesieniu do kaŜdego z tych podmiotów. 1.2 JeŜeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 1.3 JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 
wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  



 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia – jak w 
ust. 2 pkt 1.2. 1.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  
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 wymaga się.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych zero groszy). 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy pzp wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŜe być wniesione w: 3.1 pieniądzu; 3.2 
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  



 

 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 
1240 ze zm.). 3.6 Wadium w formie pieniądza naleŜy wnieść przelewem na konto 
Zamawiającego: Nr rachunku: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie 64 9348 0000 0000 0097 
2000 0020 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium w post. WŚBI.042.3.5.2017 – 
Rozbudowa bazy budynkowej w ZSZ w Węgorzewie w ramach I Etapu inwestycji. 3.7 
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pienięŜnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust 4, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 
składania ofert). 4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien 
zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty 
wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do 
zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się, 
by wykonawca nie wpinał trwale tego dokumentu docałości oferty). W dokumencie tym, 
gwarant/poręczyciel nie moŜe uzaleŜniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta 
(Powiat Węgorzewski) dodatkowych warunków. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, 
jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy określa ustawa Pzp.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej  
Nie  
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem 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 złoŜenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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) Nie  
NaleŜy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:  
NaleŜy 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 złoŜyli 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 60,00 

okres gwarancji 25,00 

termin realizacji 15,00 



 
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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
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 złoŜyli 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 naleŜytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w przypadku: 1.1 zmiany terminu 
realizacji umowy w przypadku istotnej zmiany dokumentacji technicznej, o czas niezbędny  
dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; 1.2 zmiany terminu na skutek działań osób 
trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia; 1.3 zmiany terminu w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których Ŝadna ze Stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej 
staranności ani przy zachowaniu naleŜytej staranności im zapobiec (np. ewentualne 
wykopaliska archeologiczne, działania siły wyŜszej - klęski Ŝywiołowe, strajki). 1.4 zmiany 
terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 
Zamawiającego, 1.5 w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 1.6 zmniejszenia zakresu 
wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 1.7 istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jego zawarcia. 1.8 zmiana formy zabezpieczenia 
umowy: zmiana przewidziana w art. 149 ustawy pzp. 1.9 w uzasadnionych przypadkach, w 
trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, 
za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie 
zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: 1) 
zmiana moŜe dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, 
2) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 
tego, jakie przewiduje projekt, 3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór 
inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, 4) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby 
się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 2. Wszelkie zmiany umowy 
mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień zawartych w ust. 2, jest niewaŜna  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):  
Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2017-07-20, godzina: 14:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia  
 



 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Język polski.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki 
słuŜące 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:  
1. Komisyjne i jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 r. o godzinie 14:30 w siedzibie 
Zamawiającego, w Sali konferencyjnej - pokój nr 31. 2. Dokumenty złoŜone w języku obcym 
składa się wraz z tłumaczeniem na język polski; dopuszcza się uŜywanie w oświadczeniach, 
ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z 
późn. zm.) 3. W przypadku, gdy złoŜone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia 
dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach 
niŜ określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, 
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia dokumentu 
potwierdzającego naleŜyte wykonanie robót. JeŜeli w dniu wystawienia takiego dokumentu 
nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia 
referencji.  
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