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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w

Wejherowie: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla

Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na

pracownię cukierniczą
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

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 

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 

 
 
Ogłoszenie nr 547488-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. 
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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: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im.

J.Siestrzyńskiego w Wejherowie, krajowy numer identyfikacyjny 20754000000000, ul. ul. Sobieskiego 

279 , 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 620 82 31, e-mail biuro@bozp.com.pl,

faks 58 620 82 31. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.osw2wejherowo.pl 

Adres profilu nabywcy: 

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

publiczna placówka oświatowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

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

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

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

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://www.osw2wejherowo.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://www.osw2wejherowo.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

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

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

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

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej 

Adres: 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego

w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 84-200 Wejherowo

 

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) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego

w Wejherowie, z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą 

Numer referencyjny: 

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 „Modernizacja pomieszczeń w budynku nr

1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana

Siestrzyńskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą. Roboty obejmują remont i

adaptację trzech pomieszczeń oraz części korytarza w budynku nr 1. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje

w szczególności: 1) roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach jadalni: a) rozebranie ścian z

transportem i utylizacją gruzu , b) wykonanie przesklepienia, obudowa przesklepienia płytą g-k

ogniochronną c) gładzie z gipsu szpachlowego, d) dostawa i montaż drzwi w profilach ALU

dwuskrzydłowych z naświetlem oraz obróbka osadzonych drzwi wraz z malowaniem e) montaż listwy
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maskującej posadzkowej z profili aluminiowych. 2) roboty ogólnobudowlane w sali praktyk nr 1: a)

demontaż kraty drzwiowej, b) rozebranie ścian z transportem i utylizacją gruzu, c) rozebranie posadzki

PCV wraz z warstwą wyrównawczą i utylizacją, d) przebicie otworów w ścianach – 3 szt, e) wykonanie

posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych, f) montaż listwy maskującej posadzkowej z profili

aluminiowych, g) wykonanie przesklepienia, obudowa przesklepienia płytą g-k ogniochronną, h)

uzupełnienie tynków cem.-wap. ścian, i) licowanie ścian płytkami 20x30 cm, j) gładzie z gipsu

szpachlowego ścian i stropów, k) okładziny g-k na rusztach metalowych stropów, l) klapa rewizyjna w

suficie g-k, m) zeskrobanie i zmycie starej farby m) gruntowanie i malowanie ścian i sufitów n)

malowanie farbami ftalowymi stolarki drzwiowej 3) roboty sanitarne w sali praktyk nr 1: a) rurociągi z

rur PEX 16x2 w otulinie z pianki wraz z wykuciem bruzd i niezbędnych otworów , b) rurociągi z rur PEX

20x2 w otulinie z pianki wraz z wykuciem bruzd i niezbędnych otworów, c) podłączenie się do istniejącej

instalacji wodociągowej – 8 szt, d) montaż zaworów przelotowych 15 mm (dostarczonych przez

Zamawiającego) – 8 szt, e) montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV 75 mm, f) montaż rurociągów

kanalizacyjnych rurociągi kanalizacyjne PCV 50 mm, g) wpięcia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej,

h) montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej stojących i baterii na stołach roboczych –

zlewozmywaki, baterie i stoły dostarczone przez Zamawiającego Inwestora – 4 kpl, i) okładziny ciągów

kuchennych płytami HPL 4) roboty ogólnobudowlane i sanitarne w sali praktyk nr 2: a) rozebranie

posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą i utylizacją b) demontaż i ponowny montaż krat stalowych ,

c) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych , d) licowanie ścian płytkami ceramicznymi

20x30 cm, e) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm ścian i stropów , f) osadzenie kratki wentylacyjnej,

g) wymiana drzwi wewnętrznych w profilach ALU, h) zeskrobanie i zmycie starej farby i) gruntowanie

ścian i sufitów – 115,57 m2 j) malowanie sufitów i ścian, k) demontaż i ponowny montaż 4 grzejników

stalowych. 5) roboty ogólnobudowlane i sanitarne w korytarzu: a) rozebranie posadzki PCV wraz z

warstwą wyrównawczą i utylizacją , b) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych , c)

montaż listew posadzkowych z profili aluminiowych. d) licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30

cm e) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm ścian, f) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm stropów ,

g) zeskrobanie i zmycie starej farby , h) gruntowanie ścian i sufitów i) malowanie sufitów i ścian, j)

malowanie farbami ftalowymi stolarki drzwiowej i okiennej. 6) przebudowa instalacji elektrycznej

pracowni a) wykonanie instalacji zasilania WLZ dla tablicy rozdzielczej pracowni b) montaż tablicy

rozdzielczej pracowni wraz z wyposażeniem c) wykonanie instalacji siłowej kuchenek i pieców pracowni

d) instalacja gniazd pracowni e) instalacja oświetlenia pracowni f) instalacja gniazd teletechnicznych

pracowni g) instalacja oświetlenia ciągu komunikacyjnego 7) wykonanie instalacji wyciągowej pracowni

gastronomicznej a) montaż okapów dostarczonych przez zamawiającego nad stanowiskami b) wykonanie

przebić przez ściany i stropy c) montaż wyciągu z rur, kształtek i przepustnic 250mm i 315mm d)



15.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea4d40f-3c6c-4de9-a61e-946fd3b8d013

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea4d40f-3c6c-4de9-a61e-946fd3b8d013 6/17

podłączenie okapów pod przygotowany wyciąg e) montaż wentylatora wyciągowego na poddaszu f)

wykonanie przebicia i wprowadzenie kanału do komina g) podłączenie wentylatora do gniazda zasilania

h) uziemienie metalowych kanałów i okapów i) montaż regulatora obrotów wentylatora 

 

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111300-1

45410000-4

45442100-8

45421100-5

45430000-0

45453000-7

45310000-3

45330000-9

45331210-1

 

 

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: 
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lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-19 

 

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) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie

roboty budowlane, o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda, polegające na remoncie lub

przebudowie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej, obejmujące branże ogólnobudowlaną,

sanitarną i elektryczną, 2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a)

kierownika budowy: – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami

budowlanymi polegającymi na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynku użyteczności

publicznej, (co najmniej jedna taka robota), b) kierownika robót sanitarnych: – posiadającego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz c)

kierownika robót elektrycznych: – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy.

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej z wykonywaniem

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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zamiast uprawnień określonych w ust. 2 pkt. 2, wystarczające jest posiadanie odpowiedniej decyzji o

uznaniu kwalifikacji zawodowych lub legitymowanie się prawem do świadczenia usług

transgranicznych. Przed podpisaniem umowy osoby te winny spełniać wymogi odnośnie

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP, określone

ustawą Prawo budowlane. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w

niniejszej sekcji mogą być spełnione łącznie. 

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: 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 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 4 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: 
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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 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, według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, 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, 2) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na załączniku nr 4 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)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

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

katalogów elektronicznych:

Nie 

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

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

 

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: 
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

katalogów elektronicznych: 

 

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
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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: 

 



15.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea4d40f-3c6c-4de9-a61e-946fd3b8d013

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ea4d40f-3c6c-4de9-a61e-946fd3b8d013 13/17

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: 
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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 niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z

zastrzeżeniem, przypadków w których umowa stanowi inaczej. 2. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna

będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w

niniejszej umowie. 3. Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być

dokonane w następujących przypadkach i zakresie: 1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania

niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, zmiany technologii lub sposobu wykonania zamówienia,

w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub

usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów

projektowych, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 2) wskutek zmian obowiązujących przepisów

techniczno- budowlanych, norm, innych przepisów prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany

będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do

nowych regulacji prawnych, 3) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej,

które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i

niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi,

powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i

którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie: a)

wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego

skutków, b) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte

w SIWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu robót, lub wykonanie

dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia, 4) w razie zlecenia przez

zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, albo zamówień uzupełniających, które
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wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; zmiana może nastąpić w zakresie terminu

realizacji zamówienia podstawowego, o czas wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, albo

uzupełniających, oraz dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w SIWZ, 5) wskutek konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej,

jeżeli jest to wynikiem uzgodnień z właściwymi organami administracji lub gestorami sieci, wymaganych

przepisami prawa, zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji zamówienia, oraz dotyczyć

zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 6)

w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, w

szczególności wynikającej z niezbędnej zmiany technologii wykonania robót stwierdzonej przez

inspektora nadzoru, nadzór autorski, organ administracji, zmiany projektu budowlanego, przy czym

zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w SIWZ, 7) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, lub terminów

realizacji poszczególnych etapów, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – opóźnienia

zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w zakresie dokonywania odbiorów, zawieszenia robót

przez zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia, 8) w zakresie zmiany terminu realizacji

zamówienia, lub terminów realizacji poszczególnych etapów, z powodu przedłużających się uzgodnień z

organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur administracyjnych, mających wpływ na termin

realizacji umowy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, przy czym termin może ulec

wydłużeniu o czas dokonywania uzgodnień, 9) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania

dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie

wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu

realizacji zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień,

10) w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót

budowlanych, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być

stwierdzony przez inspektora nadzoru, zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zamówienia,

lub terminów realizacji poszczególnych etapów, o czas występowania tych warunków, 11) innych

przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, w tym – odkryć

archeologicznych, innych nieznanych przeszkód w terenie; zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu

realizacji zamówienia, lub terminów realizacji poszczególnych etapów, o czas niezbędny na usunięcie

tych przeszkód, sposobu realizacji zamówienia, zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 12) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą

osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, od przyjętych w dokumentacji projektowej, lub jeżeli

zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia

umowy zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu
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zamówienia zawarte w SIWZ, 3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym

zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy: 1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót

zamiennych, skutkujących zmianą kosztów robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem

konieczności, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót

zamiennych, wskazaną w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez nadzór

inwestorski, 2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i

urządzeń niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót

niewykonanych/niedostarczonych materiałów, 3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu

Umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót

zaniechanych, wskazaną w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez

inspektora nadzoru, 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 4. Jeśli o

zmianę wnioskuje wykonawca, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności

wprowadzenia zmian do umowy. 

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: 2019-05-30, godzina: 10:00, 

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 
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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

 

 

 

 


