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Ogłoszenie nr 513287-N-2018 z dnia 2018-02-02 r. 

 

Gmina Bierawa: Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach,  

ul. Kozielska – budowa chodnika etap II 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, krajowy numer identyfikacyjny 531412935, ul. 

Wojska Polskiego  12 , 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, 

e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.  



2 

 

Adres strony internetowej (URL): www.bierawa.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można 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 (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.bierawa.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.bierawa.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa nawierzchni po 

budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II  

Numer referencyjny: IRZP.271.3.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa nawierzchni po 

budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II. 1. Zakres 

rzeczowy zadania obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) 

odwodnienie d) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników i zjazdów e) 

ograniczenie chodnika krawężnikiem lub obrzeżem f) nawierzchnia z kostki brukowej g) 

roboty uzupełniające - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - regulacja 

pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - humusowanie 

uporządkowanie pasa zieleni z obsianiem trawą - solarna lampa uliczna h) docelowe 

oznakowanie i) remont cząstkowy nawierzchni j) wykonanie kolektora z rur PVC Dz200 o 

długości 100 m (od studni 9S27 do studni S3). 2.Szczegółowe zasady i warunki realizacji 

zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz warunki odbioru robót zawarte są we 

wzorze umowy. 3.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. 4.Wykonanie zadania obejmuje 

dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, - operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz, - organizację, 

zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem 

inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren 
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budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany - uzgodnienie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Opolu dot. zajęcia pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu 

opracowanym przez Wykonawcę - opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące 

załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający 

Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w 

dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny producent 

materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego 

producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie 

gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W 

przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów 

niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca 

obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się 

wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje 

sformułowanie lub równoważny. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, 

wymaga aby czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia – roboty drogowe, 

których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §11) ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Czynności nadzoru nad wykonaniem 

przedmiotowych robót realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców 

– Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku 

przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone w załączniku nr 8 do 

siwz. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca 

upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez 

pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany 

do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 1) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 

wynagrodzeniem. Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 § ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502. z późn. zm.) opisana 

została w załączniku nr 8 do siwz.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233222-1 

45233142-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



5 

 

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: 2018-06-29  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na 

wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 robotę budowlaną 

związaną z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500 m2. 

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i 

wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na 

każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie 

realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) Kierownik budowy - 1 osoba - 

posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932) lub spełniającą 

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą 

wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług 
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transgranicznych”). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: - warunek określony w ppkt 3a) musi spełniać jeden z Wykonawców 

samodzielnie, - warunek określony w ppkt 3b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

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 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) 

oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716);  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli 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 należycie, 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 jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ;  

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  

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

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 siwz; 2) Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 

winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, 

z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów 

złożonych wraz z ofertą;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
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Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

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:  

 



9 

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
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bez przeprowadzenia negocjacji  

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: - 

zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpiły roboty 

dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia oraz związanej z tym 

konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia. Ich rozliczenie nastąpi na podstawie 

czynników cenotwórczych w zakresie stawki robocizny, kosztów ogólnych, zysku i kosztu 

zakupu wymienionych w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów oraz sprzętu będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez 

SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z 

kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym. - zmianie uległy stawki podatku VAT, - z powodu działań osób 

trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie 

nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić za 

pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do 

Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami 

potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy 

podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak 

dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ (lub 

wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). - zmiana osób, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego, a także osób, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego 

doświadczenia lub wykształcenia na inne, legitymujące się doświadczeniem lub 

wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-02-19, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
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Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 


