
 
 

 

Ogłoszenie nr 571818-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. 

Burmistrz Miasta Przeworska: Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz 

rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  



 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Przeworska, krajowy numer identyfikacyjny 

52583700000, ul. ul. Jagiellońska  10 , 37200   Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo 

Polska, tel. 166 487 600, e-mail info@przeworsk.um.gov.pl, faks 166 487 600.  

Adres strony internetowej (URL): www.przeworsk.um.gov.p  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.przeworsk.bip.info.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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 

 

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: Remont i przebudowa budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury 

kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk.  

Numer referencyjny: II.T.271.20.RB.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 pn Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku 

w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na 

terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk , które swoim zakresem obejmują m.in.: 1) Izolacja 

ścian przyziemia budynku MOK a) Roboty przygotowawcze, docieplenie budynku (poniżej 

terenu wraz z cokołem) b) Wykonanie opaski przy budynku 2) Roboty wewnątrz budynku: a) 

Roboty rozbiórkowe łazienek b) Roboty wykończeniowe –posadzki c) Roboty 



 
wykończeniowe –tynki, ściany ,okładziny, malowanie d) Roboty wykończeniowe –stolarka 

drzwiowa, platforma schodowa 3) Modernizacja wewnętrznego oświetlenia scenicznego a) 

Wymiana rozdzielnicy głównej b) instalacja oświetlenia scenicznego 4) Otoczenie budynku 

wraz z utworzeniem terenu sceny (letniej) a) Roboty rozbiórkowe –wraz z wywozem 

odpadów b) Schody terenowe, murki oporowe, krawężniki c) Nawierzchnie placów przed 

budynkiem z kostki brukowej d) Nawierzchnie placów z płyt ażurowych e) Wyposażenie 

placów f) Wykonanie trawników z przygotowaniem podłoża g) Wymiana oświetlenia 

zewnętrznego h) Wymiana kanalizacji deszczowej pod nową nawierzchnią 2. Przedmiot 

zamówienia określony jest w załączonym do siwz : - Przedmiarach robót stanowiących 

załącznik nr.2 do siwz - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

stanowiącej załącznik nr.3 do siwz . - Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr.4  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233250-6 

45400000-1 

45311000-0 

 

 

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: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych 1) Określenie przedmiotu: Zgodnie z art. 67 ust. 

1 pkt 6 oraz ust. 1a Zamawiający przewiduje na zadaniu: „Remont i przebudowa budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury 

kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk. 

udzielenie, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w oszacowanej kwocie nie większej niż: 50 % 

wartości zamówienia podstawowego 2) Zakres robót budowlanych: Zamówienia te będą 

dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień. 3) Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie 

udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz 

gdy zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 



 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-30  

 

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że: a) wykonał należycie, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie robót drogowych i ogólnobudowlanych 

na łączną kwotę 1 000 000 zł brutto ( słownie : jeden milion złotych). b) dysponuje lub będzie 

dysponował wykwalifikowaną z uprawnieniami kadrą, niezbędną do kierowania robotami, 

stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. - kierownicy robót (minimum po jednej osobie w 

branży) w specjalności: 1) drogowej, 2) ogólnobudowlanej, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych 

funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków 

wymaganych dla poszczególnych funkcji.  

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:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

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

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  



 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

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

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

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

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

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 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 prze 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. wykaz należy 

złożyć w oparciu o załącznik nr.7 do siwz b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

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

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz należy złożyć w oparciu 



 
o załącznik nr.8 do siwz  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
dokumenty zgodnie z wymaganiami siwz a także : a) Wypełniony i podpisany Formularz 

ofertowy – zał. Nr 1 b) Kosztorys ofertowy – SZCZEGOŁOWY z podaniem nośników 

cenotwórczych c) Dowód wpłaty wadium  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 

10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 359). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić 

przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank SA Nr konta: 

36 1560 1195 2166 1681 5000 0009 Punkt Obsługi Klienta, 37-200 Przeworsk, ul. 

Jagiellońska 6 oznaczając tytuł przelewu: Wadium do przetargu nr: IIT 271.20.RB.17 - 

Remont i przebudowa MOK . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ 

środków na rachunek Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa 

wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich 

kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą 

pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej 

skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. 

Zamawiający wymaga aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z 

ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia 

winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego 

wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 4.1. 

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 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4.2. jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 



 
ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w SIWZ, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

 

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  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  



 
 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  



 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  



 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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 mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w 

niniejszej umowie. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) 

pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 3. Termin realizacji przedmiotu 

umowy może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w jego wykonaniu spowodowane 

będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu 

umowy: 1) gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które 

będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową 

podstawową, 2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 

prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny 

na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), 

wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST 

uniemożliwiają prowadzenie robót, 3) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na 

przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli 

podziemnych, 4) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które 

spowodują przerwę w pracach, 5) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji 

publicznej, 6) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, 

na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót. 4. Zamawiający dopuszcza 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy (o ile jest to wynagrodzenie kosztorysowe), jeżeli po dokonaniu 

rozliczenia końcowego okaże się, że Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wykonał roboty 

niewykraczające poza przedmiot zamówienia, w większej ilości niż określono w 

przedmiarach robót, zgodnie z definicją wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonanie robót, o 

których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i zabezpieczenia środków. Wykonawca 

powinien zgłosić ilość robót, najpóźniej w dniu ich zakończenia, zgodnie z umową. 5. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez 

zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie 

realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego 

zakresu robót. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie 

Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. 

W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie 

obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony 

będzie przez Wykonawcę robót, Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 6. Dopuszcza się 

skrócenie terminu płatności faktury końcowej w przypadku zmiany terminu wykonania 



 
umowy, w celu dokonania wydatku w roku budżetowym, w którym wydatek jest 

zaplanowany. 7. Dopuszcza się zmiany ceny ofertowej 1) w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 2) w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robót zostało opisane w § 7 

ust. 4 umowy 3) jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem 

podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówień 

dodatkowych, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty w oparciu o 

protokół konieczności zatwierdzony przez zamawiającego. Dodatkowe wynagrodzenie będzie 

wyliczone na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego obmiaru robót i nośników 

cenotwórczych zawartych w ofercie. Zamówienia dodatkowe łącznie nie mogą przekroczyć 

50% wartości realizowanego zamówienia  

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: 2017-08-30, godzina: 10:00,  

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

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

 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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: Tak  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 



 
 

 


