
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://bip.pomorskieparki.pl 

 
Ogłoszenie nr 353258 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.  

Słupsk: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU EDUKACYJNO – 

ADMINISTRACYJNEGO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 

MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY UL. TURYSTYCZNA 10 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
tak  

 

Nazwa projektu lub programu 
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020 w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: 

Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. 

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:  

 

 

http://bip.pomorskieparki.pl/
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bd244139-600d-4dcb-981e-c5ca0521f286&path=2016/11/20161128/353258_2016.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bd244139-600d-4dcb-981e-c5ca0521f286&path=2016/11/20161128/353258_2016.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bd244139-600d-4dcb-981e-c5ca0521f286&path=2016/11/20161128/353258_2016.html


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: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer 

identyfikacyjny 22103768000000, ul. ul. Poniatowskiego  , 76200   Słupsk, woj. 

pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 98 29, e-mail , faks 59 842 98 29.  

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

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  

bip.pomorskieparki.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

bip.pomorskieparki.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  



Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego 

Adres:  

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 

Słupsk (sekretariat) 

 

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: ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA BUDYNKU EDUKACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO 

ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W MIEJSCOWOŚCI 

CHARZYKOWY UL. TURYSTYCZNA 10 

Numer referencyjny: DAO.251.4.2016 

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  

 

 

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 niniejszego 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w 

ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno – 

administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Charzykowy 

ul. Turystyczna 10”. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone przez 

Zamawiającego w SIWZ. W ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku 

edukacyjno – administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w 

miejscowości Charzykowy Ul. Turystyczna 10” Zamawiający przewiduje: 1) 

przebudowę z rozbudową budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego 

Parku Krajobrazowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 231/1 o 

powierzchni 305,25 m2 w miejscowości Charzykowy przy ul. Turystyczna 10; 2) 

rozbudowę budynku o salę edukacyjną z pomieszczeniami sanitarnymi, kotłownią 

gazową, pomieszczeniem gospodarczym oraz zadaszeniem w formie tarasu z 

balustradą i możliwością stworzenia ogrodu edukacyjnego; rozbudowana część o 

powierzchni zabudowy 89,90 m2, kubaturze 649,2 m3, powierzchni użytkowej 

153,46 m2; rozbudowa w formie dwóch kondygnacji z połączeniem 

komunikacyjnym z istniejącej klatki schodowej; z uwagi na małą powierzchnię 

działki planuje się zabudowę w granicy z działką 230 i 231/2; rozbudowana część 

obiektu składać się będzie z dwóch kondygnacji w tym jedna podziemna (wc kobiet, 



wc mężczyzn, kotłownia gazowa, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na 

pojemniki) oraz jedna nadziemna (pomieszczenie edukacyjne z sufitem 

akustycznym); 3) przebudowę istniejącego budynku w zakresie: przebudowa klatki 

schodowej (w celu połączenia komunikacyjnego obiektu istniejącego z częścią 

rozbudowaną należy wybudować dwa biegi schodowe z podestem do podpiwniczenia 

i z piętra na taras), zmiana przeznaczenia kotłowni na biuro obsługi, doprowadzenie 

obiektu do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym: dostosowanie istniejącej 

łazienki dla niepełnosprawnych oraz spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego – izolacja ścian i dachu, odporność ogniowa stolarki okiennej i obudowy 

ścian zewnętrznych (wymiana i ujednolicenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz stolarki okiennej, wymiana obudowy 

zewnętrznej istniejącego budynku z bloków drewnianych na impregnowane środkami 

spełniającymi wymagania ppoż. z drewna daglezjowego); wykonanie górnej część 

elewacji jako stylizowanej na ścianę szachulcową wg. rysunku w programie 

funkcjonalno-użytkowym; 4) w zakresie komunikacji - rozbiórkę istniejącego 

utwardzenia terenu oraz wykonanie nowego zgodnie z koncepcją zawartą w 

programie funkcjonalno-użytkowym, w tym wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych przy istniejącym wejściu do budynku; 5) w zakresie zieleni i 

zagospodarowania terenu - usunięcie istniejących na działce drzew (ewentualne 

zaadaptowanie do nowych warunków - decyzja projektanta w porozumieniu z 

zamawiającym); zamawiający posiada decyzję administracyjną na usunięcie drzew; 

rozbiórkę drewnianego ogrodzenia w granicy z działką 230 oraz rozbiórkę i 

przebudowę ogrodzenia w granicy z działką 231/2 na wysokości części 

rozbudowywanej; 6) w zakresie instalacji - przebudowę w niezbędnym zakresie 

istniejących instalacji oraz budowę nowych w dobudowanej części obiektu: 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektryczna i niskoprądowa, c.o. i c.w.u., 

gazowa - nowa dla całego obiektu - w tym wykonanie przyłącza gazowego, 

wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła - nowa dla całego obiektu (dla sal 

edukacyjnych wentylację mechaniczną z klimatyzacją i odzyskaniem ciepła), 

kanalizacja deszczowa – nowa dla całego obiektu, instalacja odgromowa. 7) Przy 

pracach projektowych należy uwzględnić tradycje architektoniczne południowych 

Kaszub. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział III SIWZ oraz 

załączniki do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0 

Dodatkowe kody CPV:71223000-7, 71240000-2, 71247000-1, 77211400-6, 

45111200-0, 45111000-8, 45111300-1, 45400000-1, 45233253-7, 45300000-0, 

45231300-8, 45231221-0 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli 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  

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: 
Okres w miesiącach: 18 

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. WYKONAWCY - Minimalny poziom zdolności: Warunek 

w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty 

budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku, każda o wartości 

minimum 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych brutto). Uwaga: 1.1.W 

przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę 

wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską 

w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania 

(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 

średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

wszczęciem postępowania). 1.2.Zamawiający określając warunki udziału w 

postępowaniu odniósł się do definicji „budynek”, „budowa”, „przebudowa” w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 2. OSÓB SKIEROWANYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do 

realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i 

kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 2.1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY Minimalny 

poziom zdolności: 2.1.1. minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po 

uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) 

jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w 

powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 2.1.2. minimum jedna 

(1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w 

projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 

zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 

rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co 

najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 

uprawnień jw. 2.1.3. minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem 



zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez 

doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant 

sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności 

(branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 2.1.4. minimum jedna (1) osoba z 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem 

zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez 

doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant 

sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności 

(branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 2.1.5. minimum jedna (1) osoba z 

uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, legitymująca się doświadczeniem 

zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez 

doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant 

sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności 

(branży) po uzyskaniu uprawnień jw. UWAGA: -Przez wykonanie (opracowanie) 

projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) projektu w myśl art. 34 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) i 

jego ostateczny odbiór na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego 

dokumentu. Zamawiający nie uzna jako projektu budowlanego opracowania 

polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji. -Przez pełnienie funkcji 

projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub 

sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 2.2. ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA 

KIEROWNICZA) Minimalny poziom zdolności: 2.2.1 Kierownik budowy - 

minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych 

w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 2.2.2 Kierownik robót branży 

elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2.2.3 Kierownik robót branży sanitarnej - 

minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych 

w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń. 2.2.4 Kierownik robót branży telekomunikacyjnej - 

minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych 

w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. -Zamawiający, 

określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. 2016 poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w 



zakresie objętym umową; -Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z 

wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią 

wymaganych uprawnień i legitymowania się doświadczeniem jw. Zamawiający oceni 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na 

podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z 

postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

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: tak  

Informacje dodatkowe: Wymóg w zakresie wskazania w ofercie imion i nazwisk 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia dotyczy Kierownika 

budowy, w związku z kryterium oceny ofert.  

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 nie  

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:  
nie dotyczy 

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: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

(którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie 

zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: 1)wykazu robót 

budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 

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. W przypadku składania oferty wspólnej 

Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne 

wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę 

wspólną będą spełniać go łącznie. 2)dowodów określających czy te roboty 

budowlane (wskazane w wykazie robót budowlanych) 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; 3)wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do 

SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W 

przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 

wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy 

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 dotyczy 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 2. formularz oferty 3. dokumenty z których wynika 

umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/ oświadczeń 

składanych wraz z ofertą, 4. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki 

cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

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

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

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

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

termin gwarancji 20 

doświadczenie kierownika budowy 20 

 

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

(przetarg nieograniczony)  

nie  

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 bez przeprowadzenia negocjacji nie  

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

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: nie  

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:  

nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

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 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:  

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1)termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a)wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 

terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne 



nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej; b)wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 

wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10 st.C w zakresie robót 

zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, 

że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując 

odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie 

średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 

także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, 

bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót 

budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu 

zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne 

warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury 

dziennej; c)wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na 

potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 

Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 

budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, 

brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach 

energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; d)konieczności lub woli 

Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało 

wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie; e)niezawinionych przez Wykonawcę 

opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów robót, czy też 

opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów 

niezbędnych do realizacji Umowy; f)wstrzymania przez Zamawiającego lub organy 

administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w 

szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac 

archeologicznych, a także z powodu opóźnienia, zawieszenia, wstrzymania lub 

zaprzestania przekazywania Zamawiającemu środków finansowych na realizację 

zamówienia przez Instytucję Zarządzającą, w tym środków w ramach 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020; g)z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, 

powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, 

rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy 

administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie 

można było im zapobiec. - Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z 

przyczyn wskazanych w lit. a-g, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

2)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek, w szczególności zmiany decyzji o przyznaniu 

dofinansowania dla projektu „Edukacja dla przyrody” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wytycznych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 lub pozyskania nowego dofinansowania; 3)konieczności dostosowania 

treści niniejszej Umowy, a w szczególności Harmonogramu rzeczowo-finansowego o 



którym mowa w §2 ust. 3 Umowy, do zasad przewidzianych w ramach 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, również w przypadku zmiany wytycznych jw. w 

tym zakresie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 4)rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie 

jest niezbędne do realizacji tej inwestycji (np. wycinka drzew). W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy 

czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie 

wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w §2 ust. 3, a w przypadku 

braku wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i 

inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia 

Umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość 

kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w 

szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe 

na podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 5)zmiana polegająca na: 

a)dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, 

który nie został wskazany w ofercie; b)dopuszczeniu do wykonywania przez 

podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w 

ofercie do podzlecenia, - po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i 

spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu 

robót przez podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

6)zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie zgodnie z §7 Umowy; 7)zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za 

zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. 

(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 8)zmiany Umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, b)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia 

w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz 

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, d)wystąpienia warunków Terenu budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej, 



dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e)konieczności zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f)wystąpienia Siły 

wyższej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit g Umowy, uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) woli Zamawiającego 

dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić skrócenia 

terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie 

Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w 

stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą; Wskazana powyżej 

zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania 

materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy lub zmiana 

połączona byłaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności, gdy łączna wartość dokonywanych zmian miałaby być 

większa niż 15% wartości o której mowa w §5 ust. 1 wynikającej z oferty 

Wykonawcy; 9)zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy 

(podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych 

materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego 

przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową. Zmiana ta 

może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na 

części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót 

Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawcę. (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu); 10)zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: a)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, b)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, c)zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, - na zasadach i w 

sposób określony w §18 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Dopuszczona jest możliwość zmiany 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy, 

polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania robót 

budowlanych w nim wskazanych w szczególności w związku z przyczynami 

technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a także jeśli zmiana tego 

rodzaju wpłynie na usprawnienie procesu organizacji robót, tempa robót, 

dopasowanie możliwości ich wykonania do warunków atmosferycznych czy też 

dostępności materiałów budowlanych, a także skoordynowania robót z ewentualnymi 

robotami lub innymi pracami nieobjętymi przedmiotem Umowy, w tym 

ewentualnych robót wykonywanych przez podmiot trzeci wprowadzony na teren 

budowy w trybie ust. 3 pkt. 10 niniejszego ustępu – o ile zmiana ta nie dotyczy 

ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana 

niewymagająca sporządzenia aneksu). 3. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu 

realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy 

obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od 

której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie 



przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form 

zabezpieczenia.  

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: 14/12/2016, godzina: 11:30,  

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  

> Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 
 

 


