
 
 
Ogłoszenie nr 634082-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.  

Gmina Otwock: Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania 
budżetowego: „projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

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 Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, 
ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 
227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  



Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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  
www.bip.otwock.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.bip.otwock.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:  
za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
Adres:  
ul. Armii Krajowej 5, Otwock kod 05-400, budynek B, pok. nr 1.  



 
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: Budowa budynku szkoły wraz z 
niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: „projekt i budowa zespołu szkolno-
przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej”  
Numer referencyjny: WZP.271.104.2018  
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 jak i zakres prac jest opisany jako 
„etap I” w projektach budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej autorstwa 
firmy MENS Pracownia Projektowa załączonych do dokumentów przetargowych. 
Dokumentacja ta składa się z następujących opracowań: L.p. Nazwa opracowania 1 
PROJEKT BUDOWLANY 2 PROJEKT WYKONAWCZY – PROJEKT 
ZAGOSPODARPWANIA TERENU, PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ, 
ARCHITEKTURA, PROJEKT WYPOSAZENIA OBIEKTU – ETAP I 3 PROJEKT 
WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA – ETAP I 4 PROJEKT WYKONAWCZY – 
KONSTRUKCJA – MURY OPOROWE 5 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE 
WOD-KAN – ETAP I 6 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE C.O. i C.T. – ETAP I 
7 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI – ETAP I 8 PROJEKT WYKONAWCZY 
– INSTALACJE TECHNOLOGII POMP CIEPŁA – 9 PROJEKT WYKONAWCZY – 
INSTALACJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 10 PROJEKT WYKONAWCZY – 
ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU – ETAP I 11 PROJEKT WYKONAWCZY - 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - ETAP I 12 PROJEKT 
WYKONAWCZY - PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE 13 PROJEKT 
WYKONAWCZY - DROGOWY - ETAP I 14 PRZEDMIAR ROBÓT – branże: roboty 
budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, 
zagospodarowanie terenu, sieci i zewnętrzne instalacje sanitarne, przyłącze teletechniczne, 
wyposażenie, gospodarka zielenią – ETAP I 15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - branże: roboty budowlane, instalacje sanitarne, 
instalacje elektryczne– ETAP I 16 DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA 
ROZBIÓRKĘ – DECYZJA NR 523/2018 – z dnia 23.05.2018 17 DECYZJĄ 
ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ – DECYZJA NR 741/2018 –z dnia 
29.06.2018 UWAGA! Zamawiający rezygnuje ze zlecenia wykonania zagospodarowania 
terenu zgodnie z załączonym projektem. Obszar opisany w projekcie zagospodarowania 
terenu jako etap I należy doprowadzić do stanu umożliwiającego oddanie obiektu szkoły do 
użytkowania. Zamawiający zwraca uwagę, że ilości podane w przedmiarach są tylko 
pomocnicze dla Wykonawcy do obliczenia ryczałtowej wartości zamówienia. Nadrzędnym 
dokumentem nad przedmiarem jest projekt wykonawczy. Wykonawca musi we własnym 
zakresie prawidłowo obliczyć ryczałtową wartość zamówienia na podstawie projektu 
wykonawczego. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem dokumentacji: "Na etapie 
wykonywania odwiertów należy przeanalizować ostateczną długość ilość odwiertów w 
oparciu o występujące warunki geologiczne. W tym celu zaleca się wykonanie testu reakcji 
termicznej (TRT) wraz z długoletnią symulacją energetyczną (np. EED) pracy całości układu 
dla określonych warunków. Ilość sond dobrana została przy założeniu standardowego czasu 
pracy sprężarek pomp ciepła na poziomie 2200h, dodatkowo przyjęto średnie warunki 
geologiczne. Należy także przewidzieć zrzut ciepła do gruntu w celu jego regeneracji. W 
przypadku przekroczenia czasu pracy sprężarek oraz większego obciążania poborem ciepła z 
gruntu lub niższej niż zakładana (określona przez test reakcji termicznej TRT) wydajności 
gruntu należy w kolejnych etapach doprojektować sondy pionowe pod rozebranymi 
budynkami. W celu prawidłowej regeneracji gruntu zakłada się chłodzenie pasywne i 
aktywne poprzez zasilanie chłodnic w centralach wentylacyjnych w okresie letnim." W 
projekcie przyjęto wykonanie 80 sond pionowych po 100 metrów (każda), które Wykonawca 
zobowiązany jest wycenić w harmonogramie rzeczowo finansowym (pozycja „instalacja 
dolnego źródła ciepła”). Po wykonaniu pierwszego odwiertu, wykonaniu TRT oraz symulacji 
EED, wyniki powinien przedłożyć do Zamawiającego w celu oceny czy założona wydajność 
gruntu jest zbieżna z projektową wynoszącą 35 W/ mb. W przypadku gdy wydajność będzie 
wyższa, po wykonaniu symulacji Wykonawca na swoją odpowiedzialność będzie mógł 
zmniejszyć ilość sond, a różnicę pomiędzy obmiarem a przedmiarem z oferty w tym zakresie 
rozliczy z Wykonawcą na podstawie kosztorysów różnicowych. Należy jednak wziąć pod 
uwagę specyfikę wykonywania odwiertów, gdzie dochodzi do sytuacji, że w danym miejscu 
wiertnica nie dojdzie do zakładanych 100 metrów. W tym wypadku wydajność takiego 
odwiertu będzie odpowiednio mniejsza niż uzyskana w pierwszym odwiercie w którym 
wykonywano TRT. Należy mieć świadomość, że w przypadku wykonania kilku odwiertów o 
mniejszym zagłębieniu należy odpowiednio ilość odwiertów zwiększyć. Ze względu na 
specyfikę i zaawansowanie prac wykonywania sond pionowych dolnego źródła należy za 
każdym razem, zgłaszać wykonywanie odwiertów do Nadzoru Inwestorskiego i w razie 
potrzeby konsultować z Projektantem.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45214100-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45214200-2 



 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 2 000 000,00 zł., netto polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.  
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: 2020-05-30  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
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) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończył) co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na: budowie 
obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 3000 m2 powierzchni 
całkowitej lub budowie budynku minimum 2000 m2 powierzchni całkowitej ogrzewanego z 
wykorzystaniem pomp ciepła o dolnym źródle ciepła w formie odwiertów pionowych. ¬ 
Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował 
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 
Kierownik budowy– uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń uprawniające do kierowania budową (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 



budowy nie krótsze niż 5 lat w tym przynajmniej 3 lata przy budowie budynków o kubaturze 
min. 2700 m2 powierzchni użytkowej lub 3000 m2 powierzchni całkowitej. ¬ Warunek 
zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 
Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w 
zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót nie krótsze niż 5 
lat. ¬ Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie 
dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na 
stanowisku: Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej 
funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót nie krótsze niż 5 lat.  
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) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
 



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
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  
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 100 
000 zł.  
 
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 i rękojmi 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
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 istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający na 
podstawie przepisu art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w 
następujących przypadkach: 1. W przypadku zmiany przepisów prawa- dopuszczalna jest taka 
zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych 
przepisów prawa, 2. Wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: a. 
Opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b. Brakiem możliwości prowadzenia 
robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c. Działaniem siły wyższej w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego, d. Wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, e. Koniecznością wykonania robót zamiennych. 3. 
Zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy. 4. Konieczność zmiany umowy spowodowana 
jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 5. Zmianie osób, wskazanych w § 8 ust. 3-5 niniejszej umowy. 3. 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod 
rygorem nieważności.  
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: 2018-10-24, 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  
>  
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  
 
 
 

 

 


