
 

 

Ogłoszenie nr 515778-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.  

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych: BUDOWA GARAŻU 

PIĘCIOSTANOWISKOWEGO WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ INSTALACJĄ 

ELEKTRYCZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 174/5 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. 

PONIATOWSKIEGO 4A ORAZ DZIAŁKI NR 174/6 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. 

BAŁTYCKIEJ 29A W SŁUPSKU” NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU 

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
 

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  
 

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: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer 

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

państwo Polska, tel. 59 842 98 29, e-mail b.sikora@pomorskieparki.pl, faks 59 842 98 29.  

Adres strony internetowej (URL): www.pomorskieparki.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: Inny (proszę określić):  

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  

www.bip.pomorskieparki.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.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  

Inny sposób:  

 

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. Ofertę należy złożyć w 



siedzbie 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: BUDOWA GARAŻU 

PIĘCIOSTANOWISKOWEGO WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ INSTALACJĄ 

ELEKTRYCZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 174/5 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. 

PONIATOWSKIEGO 4A ORAZ DZIAŁKI NR 174/6 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. 

BAŁTYCKIEJ 29A W SŁUPSKU” NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU 

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.  

Numer referencyjny: DAO.251.5.2017  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa garażu pięciostanowiskowego wraz z 

zalicznikową instalacją elektryczną na terenie działki nr 174/5 w obrębie 6 przy ul. 

Poniatowskiego 4A oraz działki nr 174/6 w obrębie 6 przy ul. Bałtyckiej 29a w Słupsku” na 

potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku (pozwolenie na budowę - 

Decyzja Prezydenta Miasta Słupska nr 412/2016 z dn.15.11.2016 r.) na warunkach 

określonych w SIWZ wraz z załącznikami. 2.Roboty budowlane będą polegały na budowie 

obiektu budowlanego – garażu pięciostanowiskowego o konstrukcji stalowej posadowionego 



na monolitycznej płycie betonowej, przebudowie istniejącego parkingu oraz budowie 

wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej obiekt budowlany. Obiekt wyposażony będzie 

w instalację elektryczną oświetleniową i gniazda wtykowe. Obiekt będzie służył jako 

stanowiska postojowe dla samochodów służbowych Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. 3.Dane techniczne obiektu budowlanego – garażu pięciostanowiskowego: a) 

powierzchnia zabudowy – 90,00 m2, b) powierzchnia użytkowa (wewnętrzna) – 89,22 m2, c) 

kubatura - 225,15 m3, d) wysokość kalenicy wiaty – 2,64 m, e) szerokość elewacji frontowej 

– 15 m, f) nachylenie połaci dachowej – 5%. g) kolorystyka blachy trapezowej powlekanej – 

kolor ciemny, do uzgodnienia z zamawiającym 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w 

szczególności następujący zakres prac: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) roboty 

ogólnobudowlane (wykonanie płyty fundamentowej, montaż konstrukcji stalowej garażu, 

obudowa ścian i pokrycie dachu, wykonanie obróbek blacharskich, montaż orynnowania, 

montaż systemów drzwiowych), c) wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania garażu 

pięciostanowiskowego wraz z wewnętrzną instalacją oświetleniową i gniazdami wtykowymi, 

d) wykonanie orynnowania wraz z obróbkami blacharskimi. e) uporządkowanie terenu po 

zakończeniu inwestycji wraz z obsianiem trawą miejsc, w których została naruszona darń. 5. 

Realizacja inwestycji obejmuje budowę obiektu budowlanego w całości wraz ze złożeniem 

zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na 

podstawie wszystkich wymaganych dokumentów koniecznych do jego uzyskania. 6. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w 

dokumentacji, w skład której wchodzą: projekt budowlany (branża architektura, branża 

konstrukcyjna, branża elektryczna), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i 

przedmiary robót – stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45223100-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233200-1 

45262311-4 

45260000-7 

45261300-7 

45261320-3 

45111291-4 

45314300-4 

45315300-1 

31520000-7 

45310000-3 

 

 

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  

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: 2017-09-22  

 

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: 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 

lub obiektu budowlanego, każda o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 

złotych brutto). Uwaga: 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). 2. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do 

definicji „budynek”, „obiekt budowlany”, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. 3.2 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: Minimalny poziom zdolności: 3.2.1. 

Kierownik budowy - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, 3.2.2. 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, 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 funkcji wymienionych powyżej przez tę samą 

osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień jw. Zamawiający oceni 

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

oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę 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 i 

Kierownika robót branży elektrycznej  

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 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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:  
1) 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.: a) 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. b) 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; c) wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ), 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. 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:  
 

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. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Dokumenty z których wynika umocowanie do 

podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą. 4. 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. 5. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania 

potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 

jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 



wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
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:  

Nie  



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

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 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:  
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:  

 

Czas trwania:  

 

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 60,00 

termin 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 

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  

 

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

etapu: Nie  

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 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:  

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 a także opady atmosferyczne 

(śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni czy też utrzymujący się w tym okresie leżący śnieg 

- 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 opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub 

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; 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 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), 3) zmiana osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z § 7 Umowy; 4) 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); 5) zmiany Umowy (w tym również jej załącznika jakim jest Dokumentacja 

projektowa) 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 projektowej, 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 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 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 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia 

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

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) 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; 6) 

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. 

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: 2017-06-08, godzina: 11:00,  

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  

> Postępowaie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia itp.  

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  

 

 

 

 

 


