
Ogłoszenie nr 622755-N-2017 z dnia 2017-11-27 r.  
 

Gmina Głuchołazy: Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku 

oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie 

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  

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: Gmina Głuchołazy, krajowy numer 

identyfikacyjny 531412792, ul. Rynek  15 , 48-340   Głuchołazy, woj. opolskie, 

państwo Polska, tel. 774 092 100, e-mailzp@glucholazy.pl, faks 774 092 101.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.nowe.glucholazy.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  

http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1 

 

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:  

Gmina Głuchołazy, Rynek 15 48-340 Głuchołazy 

 

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: Wykonanie palisady na 

drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. 

Dz. nr 532/1 w Charbielinie 

Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2017.JS  

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: Przedmiot zamówienia 

dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu palisady na 

drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. 

Dz. nr 532/1 w Charbielinie. Do wykonawcy będzie należało m. in. wykonanie: 1. 

palisady a) wbudowanie krawężnika przejezdnego na odcinku ok.134mb b) 

wbudowanie 3 rzędów kostki betonowej na odcinku ok.134mb c) wbudowanie 

palisady 80-60 cm na odcinku ok.134mb d) wykonanie odwodnień liniowych 

zjazdów e) wykonanie zabezpieczenia nasypu pomiędzy chodnikiem a 

nieruchomościami prywatnymi na odcinku ok.82mb 2. wycinka drzew a) 

wykonanie wycinki 14 szt. drzew zgodnie z uzgodnieniami z PKP S.A. b) 

usunięcie karpiny i uzupełnienie ubytków pospółką c) przekazanie drewna PKP 

S.A. d) utylizacja gałęzi i korzeni. 3. Opracowanie uwierzytelnionych map 

powykonawczych dla zakresu realizowanego zadania w wersji papierowej, wraz z 

mapą powykonawczą. 4. Opracowanie kosztorysu powykonawczego, który będzie 

podstawą do wystawienia faktury. Dodatkowe koszty Wykonawcy, które mogą 

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia: • geodezyjny koszt obsługi budowy, • 

koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy 

itp.), • koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z 



opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem 

oznakowań, itp. (w przypadku wystąpienia potrzeb), • koszty ubezpieczenia 

budowy w czasie trwania robót, • koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla 

zarządców dróg, których gmina nie jest właścicielem skrzyżowania dróg gminnych 

z innymi drogami (w przypadku wystąpienia potrzeb), • koszty organizacji zaplecza 

budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., • koszty dozoru 

budowy, • koszty wywozu odpadów na wysypisko, • inne koszty, które pojawią się 

w trakcie realizacji zamówienia • koszty szkoleń związanych z wycinką drzew na 

terenie PKP S.A. • koszty ewentualnego transportu drewna zgodnie z ustaleniami 

PKP S.A. • ewentualne koszty związane z zajęciem terenu PKP S.A. • koszty za 

opóźnienia, zmniejszenie prędkości pociągów z uwagi na prowadzoną wycinkę.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 

45100000-8 

45200000-9 

45230200-8 

45233000-9 

45233162-2 

28813500-9 

45300000-0 

45232130-2 

 

 

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: 2018-02-28  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2018-02-28 

 

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: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone 

oświadczenie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone 

oświadczenie.  

Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonał: co 

najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w branży 

drogowej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi na kwotę 

min. 40.000,00zł brutto. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego 

powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 

dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: co 

najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży drogowej, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń nadane z mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290, z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

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:  

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 wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy –- to w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie 

polegające na wykonaniu robót budowlanych w branży drogowej polegającej na 

budowie lub przebudowie lub remoncie drogi na kwotę min. 40.000,00zł brutto z 



podaniem rodzaju, wartości brutto, daty, miejsca wykonania tych robót i podmiotu 

na rzecz którego została wykonana (załącznik nr 5 do SIWZ), 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 są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 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 kierowanie robotami 

budowlanymi (wzór - załącznik nr 5a do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich 

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami (co najmniej 1 (jedna) osoba pełniąca funkcję kierownika robót 

branży drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń)  

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. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 

rejestru, 2. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w 

przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 3. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 



albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego; 4. Kosztorys ofertowy 5. Informacja o wystąpieniu tzw. 

mechanizmu odwróconego (odwrotnego) obciążenia podatkiem VAT – w 

przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP 

wykonawca zobowiązany jest składając ofertę poinformować czy wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. Obowiązek doliczenia podatku VAT przez zamawiającego do 

przedstawionej w ofercie ceny znajdzie zastosowanie w szczególności w 

przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT. 6. Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w 

Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 7. wykaz części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru załączonego do 

formularza ofertowego 8. w przypadku powoływania się na zasoby innych 

podmiotów , Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na 

którego zasoby się powołuje (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

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:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 



systemu zakupów:  

Nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 90,00 

okres gwarancji jakości 10,00 

 

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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 

jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 2. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, oraz określa warunki takiej zmiany: a) Zamawiający dopuszcza zmiany 

umowy ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wyniknięcia 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, c) 

Zamawiający dopuszcza także zmiany sposobu spełnienia świadczenia : • zmiany 



technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji 

lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, • zmiana warunków wykonania umowy wynika z konieczności 

usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej 

geodezyjnie na etapie opracowywania dokumentacji (zmiana ta może również 

powodować zmianę terminu wykonania zamówienia), • konieczność zrealizowania 

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, • zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) 

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze 

zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, • Zamawiający 

przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych w określonych warunkach 

(np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót 

zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do prawidłowego wykonania 

umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do 

przedmiotu określonego w siwz oraz nie wynikającego z treści oferty). W 

przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi 



konieczność wykonania tzw. „robót zamiennych”, czyli robót innych niż 

określonych w dokumentacji projektowej, rozpoczęcie wykonywania tych robót 

może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności:”, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru (jeżeli jest powołany) i Zamawiającego d) Zamawiający 

przewiduje również zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod 

warunkiem że: • Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się 

pozyskiwania uzgodnień, decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych 

właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich 

decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na 

budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, • 

Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie 

prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków 

atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji 

zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i ich skutków, • Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw 

materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

• Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub 

badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych 

niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

prac, • Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na 

zaistnienie okoliczności siły wyższej, o okres niezbędny do usunięcia skutków 

działania siły wyższej, • Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, 

których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy, • W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu 

zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, 

powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku 

zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, czy w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń 

podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja 

były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn 

niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, • Prace objęte 



umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu 

umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania 

prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem 

Nadzoru (jeżeli jest powołany) oraz Zamawiającym, • w przypadku zawarcia 

umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona 

przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne 

było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na 

skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe 

jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki 

minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy 

Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem 

do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 

(jeżeli jest powołany) lub z Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych 

Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego W przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy, może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o 

czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie 

umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie 

przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 

zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem 

lub dłuższym czasem wykonywania umowy. e) Zamawiający dopuszcza również 

zmiany umowy wynikające z : • kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w 

umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 

kolizji, • Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany 

korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego 



na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. f) Zamawiający dopuszcza 

również zmianę zakresu wykonania przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadkach: • Gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie 

odbiegałą od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych 

(przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, 

wynagrodzenie określone w umowie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 

zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 

ofertowym\. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie odrębnego od 

ofertowego kosztorysu, • Gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju 

niż w przedmiarze robót, robót dodatkowych wynikających ze zmiany zakresu 

przedmiotu zamówienia. Roboty te wymagają pisemnego zgłoszenia przez 

kierownika budowy lub Inspektora nadzoru Zamawiającemu oraz wymagają wpisu 

do dziennika budowy i przedłożenia przez Wykonawcę odrębnego od ofertowego 

kosztorysu. Odrębne od ofertowego Kosztorysy winny być opracowane w oparciu 

o następujące założenia: a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostaną 

przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę b) w przypadku, 

gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy jw. Brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

będą ceny w KNR-ach. W przypadku odpowiednich p[pozycji w KNR-ach, 

zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 4. Wszelkie powyższe zmiany wymagają 

złożenia odpowiedniego wniosku ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Wniosek musi zawierać: - opis zmiany - uzasadnienie zmiany, - czas wykonania 

zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Jeżeli wniosek złoży 

Wykonawca musi on zostać uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem 

Nadzoru oraz Zamawiającym, 5.Każda decyzja o konieczności wstrzymania robót, 

spowodowana okolicznościami wynikającymi w trakcie realizacji zamówienia 

powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru lub z Zamawiającym. O wstrzymaniu robót 



budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. 6. 

W przypadkach ww. zmianie może ulec harmonogram rzeczowy. 7. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Wszelkie zmiany treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 8. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, 

zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych oraz zmiany 

Podwykonawcy, zakresu prac podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy, 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, zastrzeżeniem zapisów SIWZ i 

umowy dotyczących Podwykonawstwa. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia 

aneksu 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: 2017-12-12, godzina: 10:30,  

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  

> 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 

 

 
 


