
 

Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  

Zawarcia umowy ramowej  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak  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 

tak  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: [     ] % 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

      

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

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: 

1       

2       

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  (jeżeli dotyczy) 

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 

Nazwa (firma): 

Gmina Niwiska  

Krajowy numer identyfikacyjny1): 

690 581 672 

Adres pocztowy: 

Niwiska 430  

Miejscowość: 

Niwiska  
Kod pocztowy: 

36-147 
Państwo: 

Polska  

Województwo: 

podkarpacie  

Tel.: 

172279002 
Faks: 

172279341 
E-mail: 

urzadgminy@gmina.niwiska.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.niwiska.biuletyn.net 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):       

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): www.niwiska.biuletyn.net 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna 
 Administracja rządowa terenowa 

 Administracja samorządowa 
 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

 Podmiot prawa publicznego 

_____________________________ 

1)
 W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
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 Inny (proszę określić):       

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) (jeżeli dotyczy): 

www.niwiska.biuletyn.net 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

www.niwiska.biuletyn.net 

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
(jeżeli dotyczy): 

      

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

 Elektronicznie 

adres:       

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

w inny sposób:       

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób: w formie pisemnej 

adres2):  

Gmina Niwiska 

Niwiska 430 

36 - 147 Niwiska 

_____________________________ 

2)
 Adres pocztowy 
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 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy). 

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 systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SI.271.8.2017  

 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane  Dostawy  Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: tak  nie  

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

 wszystkich części 

 maksymalnej liczby części: [      ] 

 tylko jednej części 

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 zamówienia3) (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:  

1) montaż układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody, 

2) montaż dwóch zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m3, 

3) budowa podziemnej instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki, 

4) remont instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku SUW, 

5) instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

6) wymiana rozdzielnicy głównej RG 
II.5) Główny kod CPV 45.23.24.30-5 

 

Dodatkowe kody CPV 45.30.00.00-0
4
)
45.25.21.26-7, 45.26.23.00-4, 45.43.00.00-0, 45.22.35.00-1, 45.31.00.00-3, 

72.26.00.00-5  

_____________________________ 
3)

 W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części. 
4)

 Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)5) 

Wartość bez VAT: [,] Waluta: [PLN.] 

(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: 

tak  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 zakupów6): 

Okres w miesiącach:      lub dniach:             

lub 

 

data rozpoczęcia:      /      /            (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 3  1 / 0  3 / 2  0  1  8 (dd/mm/rrrr) 

 

II.9) Informacje dodatkowe:       

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

_____________________________ 

5)
 W przypadku zamówienia części zamówienia, szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części podać w załączniku 

(oddzielnie dla każdej części). 
6)

 Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

      

Informacje dodatkowe7):       

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż   

200 000,00 PLN.        
Informacje dodatkowe:       

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał;  

-  co najmniej jedną, dwie lub trzy roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji Stacji Uzdatniania Wody o 

wartości robót min. 200 000,00 zł brutto każda, co będzie przedmiotem oceny i odpowiedniej punktacji. 

- roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj.: 

a) kierownikiem budowy  (1 osoba) posiadającym uprawnienia w branzy instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 

kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; 

b kierownika robót ( 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia  

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm). 

 
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  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  nie  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia 

odpowiedzi "tak”): 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

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

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

_____________________________ 

7) Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział 

w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej. 
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 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

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

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

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

 (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 

 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

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 

      

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: 

      

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 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) 

      

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony  Przetarg ograniczony  

Negocjacje z ogłoszeniem  Dialog konkurencyjny  

Licytacja elektroniczna  Partnerstwo innowacyjne  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak  nie  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, obejmować cały okres związania ofertą i może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej Oddział w Niwiskach nr rachunku nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 

z późn. zm.), 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, zgodna z pkt. 13.1 SIWZ, 

d) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie gwaranta do odpowiedzialności za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego  

f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium od 

potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w 

imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi 

do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać 

okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, 

g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

h) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum, w formie o której mowa  w pkt 13.2. ppkt 2) niniejszej SIWZ winno ono 



w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i 

siedzib. 

3) postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kopię  polecenia przelewu  lub  wydruk  z  

przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 13.2.1 lit. b)-e) SIWZ 

wykonawca składa wraz z ofertą 

Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w 

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

Zatrzymanie wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art.25a ust 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

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

tak  nie /lub 

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

tak  nie  

Informacje dodatkowe 8) : 

      

_______________________________ 

8)
 Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i 

specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert, ze złożonych katalogów elektronicznych. 
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IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

tak  nie  /lub 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy) 

tak  nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

tak  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 

      

albo minimalna liczba wykonawców 

      
lub maksymalna liczba wykonawców 

      

Kryteria selekcji wykonawców:       

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

Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą  z kilkoma wykonawcami  

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

tak  nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:       

Informacje dodatkowe9): 

      

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

tak  nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów (jeżeli dotyczy):       

______________________________ 

9)
 Należy uwzględnić informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury 

konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które 

mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru 

wykonawcy; informacje na temat możliwości dokonania przez zamawiającego wyboru odnośnie zawierania umowy 

ramowej bądź po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta 

umowa ramowa bądź opcjonalnie - bezpośrednio z wybranym wykonawcą, z którym została zawarta umowa ramowa, 

warunki, na których będzie możliwe skorzystanie z jednej lub z drugiej opcji.
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Informacje dodatkowe: 

      

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

elektronicznych: 

tak  nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

tak  nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

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

ogłoszeniem) 

tak  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: 

tak  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: 
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja jednoetapowa  czas trwania:       

Aukcja wieloetapowa  
 

etap nr czas trwania etapu 

            

            

            

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

tak  nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:      

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2) Kryteria Znaczenie 

1. Cena 60  

2. Rękojmia i gwarancja  20 

3. Ilość zamówień     20  

4.             

5.             

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

tak  nie  

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

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: tak  nie  

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

tak  nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
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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 :  tak  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 ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów 

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

tak  nie  

Informacje dodatkowe:       

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
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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 jednoetapowa  czas trwania:       

Licytacja wieloetapowa  
 

etap nr czas trwania etapu 

            

            

            

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

tak  nie  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data:      /     /      (dd/mm/rrrr) 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 informacje:       

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

dokonano wyboru wykonawcy: 

tak  nie  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:  

 niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, gradobicie, 

silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powodzie) powodujące 

utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;  

 niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania  

o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy; 

 okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i zasadami sztuki budowlanej; 

 zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy  

w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

 wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego; 

 wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;  

(np. zmiana technologii, zmiana materiału) 

 wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; 

 wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; które będą 

spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SIWZ i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w 

SIWZ; 

 wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót; 

 zmiana materiału przewidzianego w dokumentacji technicznej SSTWiOR na równoważny posiadający odpowiednie 

atesty itp. oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru; 

 wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej  

w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa 

(np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

 konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy;  

 wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub 

opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy; 

 zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji 

inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, (b) pojawienie się 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

 odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji; 

 zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu 

robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji; 

 ustawowa zmiana podatku VAT. 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy 

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne 

okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu 

umownym. 

25.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  



c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  

3)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,  

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;  

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.;  

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. i 

jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 

albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):       

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

Data: 11/08/2017 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
tak  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 

Data:      /     /      (dd/mm/rrrr) 

lub 

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 

tak  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 

tak  nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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ZAŁĄCZNIK 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ nr       NAZWA       

1) 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 

      

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

Słownik główny 

Główny kod CPV 
     .     .     .     -      

Dodatkowe kody CPV 
     .     .     .     -      

     .     .     .     -      

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: [     ] Waluta: [     ] 

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach:       lub dniach:       
lub 

data rozpoczęcia:      /     /      (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:      /     /      (dd/mm/rrrr) 

5) KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria Znaczenie 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

      

-------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-------------- 
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