
Ogłoszenie nr 517753-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie 
budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą 

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: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer 
identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, 



państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail rut.leszek@przylek.pl, faks 0-

48 6773001.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 

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

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie 

za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, 
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 
pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 

postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Tak  
www.bip.przylek.pl  

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej 

informacji można uzyskać pod adresem  
Tak  

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 
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:  

piemnie  

Adres:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 
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: 

Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym 
przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą  

Numer referencyjny: GBO.271.12.2017  

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: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 
zadania pn. Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po 

byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą. 1.2. Przedmiot 
zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty 

w zakresie burzenia – ROBOTY ROZBIÓRKOWE (schody zewnętrzne, 
daszku, konstrukcji ścian, podłogi) 2) roboty ziemne – WYKOPY ( wykopy 



fundamentowe, wykopy wewnątrz budynku) 3) roboty budowlane w 

zakresie budynków – KONSTRUKCJA (roboty betonowe, roboty murarskie) 
4) roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalizacyjne - KONSTRUKCJA DACHU (rozbiórka pokryć 

dachowych z blachy, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
ocieplenie stropodachu wełną mineralną, pokrycia dachowego z 

membrany, krycie dachu blachą płaską) 5) roboty izolacyjne – 
DOCIEPLENIE ELEWACJI (oczyszczenie powierzchni ścian murowanych, 

mechanicznie wraz z odgrzybianiem, układanie desek elewacyjnych wraz z 
dociepleniem wełną mineralną) 6) wykonanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty Wznoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej – OBRÓBKI BLACHARSKIE I ELEMNTY STALOWE 

(rozebranie: rur dachowych, rynien spustowych, montaż: rur spustowych i 
rynien dachowych, obróbki blacharskie) 7) roboty w zakresie zakładania 

stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – STOLARKA OKIENNA I 
DRZWIOWA 8) roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych –

ELEMENTY WYKOŃCZEŃ (podłoga parter i piętro, sufit parter i piętro, 
ściany parter i piętro) 9) roboty budowlane w zakresie budynków – 

POCHYLNIA, SCHODY ZEWNĘTRZNE 10) roboty instalacyjne w budynkach 

– INSTALACJE (instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja 
niskoprądowa, instalacja wodno-kanalizacyjna i sanitarna, instalacja c.o., 

kanalizacja sanitarna zewnętrzna, 11) roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu – CIĄGI PIESZE I UTWARDZENIE TERENU 

(wykonanie chodników oraz podjazdu i miejsc parkingowych) 12) wywóz i 
utylizacja materiałów z rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot 

zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(opracowania wykonane przez firmę „INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. 
Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków”; części składowe dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych wymienione w załączniku nr 1,2,3 do umowy) oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na 
podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 1.5. Zamawiający 

nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz 
postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.  

 
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45300000-0 

45400000-1 

45210000-2 

 
 

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: 2018-06-30  

 

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: 1) wykonawcy muszą wykazać, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 
roboty budowlane w obiektach kubaturowych (obiekt kubaturowy: 

budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w 
metrach sześciennych) o wartości min. 500 000 zł brutto każda 2) 

wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: - co 

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: 

- konstrukcyjno – budowlane – kierownik budowy (minimum 1 osoba), - 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, - 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

energetycznych - min. 1 osoba, wydane na podstawie ustawy Prawo 
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 



września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie 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 z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 
22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 65). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę 

kilku wymienionych specjalności.  
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 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:  

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. 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 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 2.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  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. Wypełniony formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pisemne 
zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli 
Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 4. W celu 

oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) 
czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca, w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 



do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. 

Oświadczenia : - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych 
w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W 

przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające 
się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy )  
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  

Wadium w wysokości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 
00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania 
ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) 

pieniądzu - na konto BS Zwoleń nr 53915700020050050538880006 z 
adnotacją: wadium: GBO.271.12.2017: Modernizacja i rozbudowa oraz 

wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad 
Wisłą Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na 

konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).  

 

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

Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 
 

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

elektronicznych:  
Nie  

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

Nie  



Informacje dodatkowe:  

 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym 

złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  

 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną 

zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 
 

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

Umowa ramowa będzie zawarta:  
 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 

Informacje dodatkowe:  
 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe 

informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
 

Informacje dodatkowe:  
 

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

 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy 
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 
 

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



nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem 
aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w 

trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i 
jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować 

(minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, 

rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 

Czas trwania:  
 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

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

Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na 
podstawie ofert wstępnych 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:  

licytacja wieloetapowa  
 

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. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w 

sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian 

do treści umowy pod następującymi warunkami: 1) Zamawiający wyrazi 
zgodę na zmianę Umowy, 2) konieczność dokonania zmian uzasadniona 

będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 4. 3) Strona 
występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. 4. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do 

treści umowy przewidzianych w postanowieniach zawartych w SIWZ 
opracowanej dla przedmiotowego zamówienia w szczególności w 

następujących sytuacjach: a) zachodzi konieczność zmiany terminu 
częściowego wykonania lub terminu końcowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili 
podpisania umowy, b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, 

o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w 

celu prawidłowego wykonania umowy, c) jeżeli nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, d) konieczne okaże się wydłużenie 
terminu realizacji umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie 

Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu 
zamówienia w zakładanym terminie, e) wynikną rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony. f) przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania 

siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani 



którego strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania 
się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie 

terminu realizacji zamówienia wynieść powinno dokładnie tyle dni ile trwa 

opóźnienie spowodowane tymi okolicznościami. g) wystąpienia 
uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, h) działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. i) dokonania określonych 
czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, jak 

również inne organy, których działalność wymaga wydawania decyzji o 
charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez te 

organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, odmowa wydania przez te organy decyzji, zezwoleń 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. j) gdy możliwa 
jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu płatności za realizację 

przedmiotu zamówienia; k) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla 
Zamawiającego, a w szczególności: może przyczynić się do podniesienia 

bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy; może przyczynić się do 

podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, l) zmiany Umowy 
dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek 
redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany 

celu i istoty Umowy, m) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej 

dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie 
publicznym, n) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 5. Zamawiający 
przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, 

które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w 
szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz 

jego warunków i treści oferty. 6. Przewidziane powyżej okoliczności 
stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 7. 
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 

ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego, 
że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 
ustawy Pzp. 8. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 

144 ustawy prawo zamówień publicznych: 1) zmiana osób uprawnionych 
do reprezentacji Stron, 2) zmiana siedziby Stron, 3) zmiana nazwy Stron, 

4) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 5) 
zmiana danych teleadresowych Stron. Zaistnienie okoliczności, o których 

mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony.  



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: 2017-06-09, godzina: 12:00,  

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  

> polski  

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

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na 
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 


