
 
Ogłoszenie nr 533788-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.  

Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na ROZBUD OWĘ BUDYNKU GARA ŻOWEGO NA TERENIE 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W KOSTRZYNIE Ul. IGNACEWO 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu   

O zamówienie mog ą ubiega ć się wył ącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któr ych działalno ść, lub 

działalno ść ich wyodr ębnionych organizacyjnie jednostek, które b ędą realizowały zamówienie, obejmuje społeczn ą i 

zawodow ą integracj ę osób b ędących 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: ZAMAWIAJ ĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli przeprowadzenie post ępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie post ępowania:  nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących  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 zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii 

Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń publicznych:   

Informacje dodatkowe:   

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2 , 62025   

Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, , e-mail zakladkomunalny@o2.pl, , faks 618 970 908.  

Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.wlkp.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: Inny (proszę określić):  

Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego  

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 bezpo średni dost ęp do dokumentów z post ępowania mo żna uzyska ć pod adresem (URL)  Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b ędzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl  

Dostęp do dokumentów z post ępowania jest ograniczony - wi ęcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć:  

Elektronicznie Nie adres  



Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o do puszczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:   

Nie Inny sposób: nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:   

Nie Inny sposób:  

tak osobiście  lub przesyłka pocztową  

Adres:  

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz ędzi i urz ądzeń lub formatów plików, które nie s ą ogólnie 

dost ępne  Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

nie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na ROZBUDOWĘ BUDYNKU 

GARAŻOWEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W KOSTRZYNIE Ul. IGNACEWO  

Numer referencyjny: ZP.5.1.2017/PN  

Przed wszcz ęciem post ępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dial og techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych   

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu mo żna składa ć w odniesieniu do:   

Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do udzielenia ł ącznie nast ępujących cz ęści lub grup cz ęści:   

Maksymalna liczba cz ęści zamówienia, na które mo że 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 - okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny 

produkt, usług ę lub roboty budowlane: Projektowany budynek garażu to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony po 

rozbudowie o wymiarach w planie 13,14×20,65m i średniej wysokości pomieszczeń 3,55m. Przykryty dwuspadowym dachem o 

nachyleniu połaci 3 stopni. - Powierzchnia użytkowa 219,8 m2 - Powierzchnia zabudowy 258,8 m2 - Kubatura 780,5 m3 - 

Rzędna posadzki przyziemia (+/-0,00) 97,80 m n.p.m. - Rzędna posadowienia (- 1,3 m p.pt.) 96,50 m n.p.m. Wykaz 

pomieszczeń budynku: Nr pom. Nazwa Powierzchnia użytkowa 01 Pomieszczenie garażowe 51,8 m2 02 Pomieszczenie 

garażowe 46,8 m2 03a Magazyn 15,5 m2 03b Magazyn 63,7 m2 04 Pomieszczenie garażowe 27,7 m2 05 Magazyn 14,3 m2 

RAZEM 219,8 m Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami żelbetu monolitycznego 

(ławy fundamentowe, nadproża, wieniec, rdzenie, podciągi żelbetowe), ze stropodachem gęstożebrowym nad częścią 

rozbudowywaną. Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. Budynek przykryty dachem jednospadowym, 

zgodny z nachyleniem części istniejącej. Nowoprojektowane ściany zewnętrzne grubości 24-25cm z pustaków konstrukcyjnych, 

ceramicznych, poryzowanych, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. W części tylnej zaprojektowano rdzenie 

żelbetowe dla usztywnienia ścian nośnych. Zbrojenie elementów żelbetowych przedstawiono na rysunkach. Ściany nośne są 

posadowione na ławach fundamentowych o wysokości 35cm i szerokości 50 i 60 cm. Dla rdzeni żelbetowych przewidziano 

poszerzenia w ławach w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 120x120cm i wysokości 35 cm. Nowoprojektowane 

fundamenty na styku z istniejącymi należy połączyć poprzez wklejenie dodatkowych prętów stalowych w istniejące ławy 

fundamentowe. Fundamenty wykonać z betonu szczelnego C25/30 na takim samym poziomie jak fundamenty istniejące, tj. na 

rzędnej około -1,30 na podkładzie z chudego betonu o grubości 5-10cm. Uwaga. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac 

ziemnych odmiennego poziomu istniejących fundamentów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić autorom niniejszego 

opracowania w celu dokonania ewentualnej weryfikacji posadowienia. Ściany fundamentowe zbloczków betonowych na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie ściany nośne rozbudowywanej części budynku związane są wieńcem żelbetowym o 



przekroju szerokości muru 24-25 i wysokości 25cm. Stropodach nad częścią rozbudowywaną wykonać jako gęstożebrowy z 

belkami nośnymi w rozstawie co 60cm i rozpiętości osiowej od 3,17 m do 4,20 m. Wypełnienie pomiędzy belkami żelbetowymi z 

pustaków betonowych oraz lokalnie wylewek żelbetowych. W rejonach przypodporowych należy umieścić zbrojenie dodatkowe 

zgodnie z załączonymi rysunkami. Belki opierające się na istniejących ścianach należy osadzić w wykutych wcześniej 

gniazdach. Bezpośrednio przy wieńcach ścian zewnętrznych części istniejącej, projektuje się uciągleniewieńca dodatkowym 

wieńcem żelbetowym, połączonym z istniejącym poprzez wykonanie dodatkowych prętów wklejanych w istniejącą belkę 

żelbetową . Całość nowoprojektowanego stropodachu zalać 4 cm warstwą nadbetonu zbrojonego siatką Q188. Spadek 

stropodachu –około 5,5% (około 3°). Cały stropodach  (część istniejącą oraz nowoprojektowaną) ocieplić styropianem grubości 

25cm i zaizolować papą. W osi 2 oraz A projektuje się usunięcie fragmentów ścian nośnych. Całkowite usunięcie ścian możliwe 

jest po wykonaniu nowoprojektowanych wieńców żelbetowych oraz wykonaniu podchwycenia wieńca w osi A poprzez 

obustronne zastosowanie kształtowników stalowych skręcanych śrubami co 1,0 m, osadzonych w wykutych wcześniej 

bruzdach. Roboty wykończeniowe zewnętrzne: - ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem o gr.=15cm, ściany 

fundamentowe ocieplone twardymi płytami polistyrenowymi gr. 8cm, kotwione 3szt/m2, krawędzie ścian i cokołów 

zabezpieczone listwami narożnikowymi; - tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej ręcznie. 

Grubość warstwy masy tynkarskiej około 3mm. Zużycie masy około 3,5kg/m2. Dopuszcza się stosowanie materiałów 

równoważnych. - rynny i rury spustowe z PCV - obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5÷0,8mm - pochylnia 

wejściowa przed drzwiami i bramami wjazdowymi z płyty betonowej 20cm zbrojonej siatką φ10 co 20cm zabezpieczona 

preparatem przeciw- pylnym. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: - wykończenie ścian z wyprawy tynkarskiej mineralno-

polimerowej na podłożu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbą emulsyjną akrylową; - 

okna z PCV dwuszybowe z mikroszczeliną - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone. - bramy zewnętrzne 

– rolowane ocieplone z możliwością podłączenia napędu, - podbudowę posadzek stanowi wylewka betonowa C20/25 gr. 4-

5cm). Izolacja termiczna ze styropianu EPS100 gr 10cm (5 cm w rejonie zbiorników), na warstwie chudego betonu z 6 izolacją 

poziomą z papy termozgrzewalnej. Budynek będzie wyposażony w instalacje: kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną oraz 

elektryczne ogólnobudowlane. DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI I PLACE MANEWROWE Na terenie Przepompowni 

Ścieków część terenu wykonano jako utwardzony z kostki betonowej prefabrykowanej. Nie planuje się zmiany układu placów 

utwardzonych poza wykonaniem dojazdów do części rozbudowanego garażu. Pochylnia wejściowa przed drzwiami i bramami 

wjazdowymi z płyty betonowej 20cm zbrojonej siatką φ10 co 20cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym. Spadek 

nawierzchni podjazdu należy wykonać w kierunku istniejącej nawierzchni utwardzonej. OGRODZENIE TERENU 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Obecnie teren Przepompowni jest ogrodzony. Nie przewiduje się zmiany przebiegu lub wymiany 

ogrodzenia. IZOLACJE Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych w gruncie Wszystkie powierzchnie betonowe ścian 

pionowych zewnętrznych obsypanych gruntem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną składającą się z 2 warstw 

gruntującego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego 

producenta. PRZEBUDOWA WODOCIĄGOWEJ INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ W związku z rozbudową garażu fragment 

istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej należy przebudować. Przebudowa polega na wymianie fragmentu rurociągu i 

zmianie trasy. Łączna długość przebudowywanej instalacji wynosi 21,5 m. Głębokość ułożenia projektowanej sieci 

wodociągowej wynosi 1,30-1,4, m ppt. Rurociąg wykonać z rur ciśnieniowych PE100, SDR 11, PN 16 o średnicy 110x10 mm 

oraz PE 40x3,7 mm. Na załamaniach trasy rurociągu oraz w węzłach rozgałęźnych zaprojektowano wykonanie bloków 

oporowych z betonu B-20 o objętości około 1,0 m3. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w PN-B-

10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Rurociągi ułożone zostaną na podsypce żwirowej lub z 

pospółki o grubości 20 cm. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 

Zasypanie rurociągu piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjną z 

drutem (kolor taśmy – niebieski). Końcówki taśmy połączyć z zasuwami. Powyżej wykop zasypać gruntem rodzimym z 

dokładnym zagęszczeniem gruntu warstwami. Ściany wykopów umocnić. Wykopy pod przewody wodociągowe należy 

prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 z 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Zmontowane odcinki rurociągu przed zasypaniem poddać próbie szczelności. 

Odcinki sieci poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 1,5 ciśnienia roboczego. Próba jest pozytywna jeżeli nie zauważa się 



w ciągu 30 minut spadku ciśnienia. Po zakończeniu prób ciśnieniowych rurociąg należy zdezynfekować i przepłukać. 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU GARAŻOWEGO Zgodnie z życzeniem Inwestora w pomieszczeniach 

zaprojektowano wentylację mechaniczną, załączaną włącznikiem światła. Przewidziano krotność wymian powietrza na poziomie 

1,5. Należy zastosować wentylatory ścienne. 1. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) Załączniku nr 1 DO OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, na który składa się: Projekt budowlany (opracowany przez firmę ekoproMag, 60-688 Poznań, os. 

Jana III Sobieskiego 6/20, marzec 2017 r.): 2) Załączniku nr 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR (opracowana przez firmę ekoproMag, 60-688 Poznań, os. Jana III 

Sobieskiego 6/20, marzec 2017 r. 3) Przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym (opracowanych w marcu 2017 r.): a) Załącznik 

nr 6.1. do oferty –– Przedmiar robót + kosztorys ofertowy.(budowlano-konstrukcyjny) b) Załącznik nr 6.2. do oferty –– Przedmiar 

robót + kosztorys ofertowy.(elektryczny) Dokumenty, o których mowa w punktach 1), 2) i 3) zostały opracowane przez firmę 

ekoproMag, 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 6/20, marzec 2017 r. 2. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru 

rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 3. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku 

VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane 

zamówienie wynosi ……… min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót wykonywanych na bieżąco. 5. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, 

wykonywania robót) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty budowlane – w 

wymiarze pełnego etatu ( min. 2 pracowników). Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak 

dla robót budowlanych. 6. UWAGI: 1) Wszystkie nazwy własne producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji 

projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. 2) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Mogące 

występować w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu 

określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę 

równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz 

oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Stosowanie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załącznik do SIWZ.  

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:   

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 si ę udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w a rt. 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 udzielania zamówień o łącznej 

wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju robót 

lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym, przy zastosowaniu stawek, cen jednostkowych – zgodnie ze złożoną 

ofertą do przetargu nieograniczonego na zadanie podstawowe, a w przypadku ich braku na podstawie indywidualnych 

negocjacji.  

II.8) Okres, w którym realizowane b ędzie zamówienie lub okres, na który została zawarta  umowa ramowa lub okres, na 

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:   



miesiącach:    lub dniach:   

lub  

data rozpocz ęcia:   

 lub zakończenia: 2017-09-30  

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalno ści zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych 

przepisów   

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga 

posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków na okoliczność spełnienia tego wymogu  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał z należytą starannością co najmniej po dwa zamówienia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy budynków o 

wartości min. 250 tys. zł netto każda b) Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie 

zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty, wykaże, że w wymaganym okresie 

wykonał odpowiednie zamówienia oraz załączy do niego dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. c) Wykonawca dysponuje 

kierownikiem, zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym warunki określone w postanowieniach ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290), posiadającymi uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art.104 Ustawy 

Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający 

dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, 

którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami 

przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby, oraz poda daty ważności zaświadczeń o 

przynależności do właściwej izby inżynierów. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają 

wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 5 do oferty. Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno 

przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych kierownika 

budowy, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania 

wymagań.  



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 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)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnia niu warunków udziału w post ępowaniu Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PKT 3 USTAWY PZP:  

5) W przypadku, gdy wybrany wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, dla oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

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

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Zamawiający zażąda od 

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w IX.4 pkt 4). a) odpisu 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, b) Jeżeli wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 

rozd.IX.4.4) lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w 

celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

związanej z realizacją przedmiotu zamówienia – działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień przez Wykonawcę w związku, z czym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów. 2) 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności 

techniczne i zawodowe: a) wykazu robót budowlanych (wg wzoru – zał. nr 4 do OFERTY) wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

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 b) wykazu osób (wg wzoru 

– zał. nr 5 do OFERTY), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

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

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) 

oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru - zał. 

Nr 5 do OFERTY), 4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu 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, b) Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w rozd.IX.4.4) lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których 

mowa w rozd.IX.4.4) lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5) W przypadku, gdy wybrany wykonawca polegać będzie na 

zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dla oceny, czy wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają 

w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w IX.4 pkt 4). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru zał. nr 3 do Oferty). 6. W zakresie nie uregulowanym w 

niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   

 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, 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) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:   

Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł. netto(słownie:dziewiećtysięcyzłotych) Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

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

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 

gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) 

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): 

bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) 

kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające 

oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami 

organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego 

jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) 

Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin 

wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK 

ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381 1)Na przelewie należy umieścić informację 

Wadium do przetargu nieograniczonego na ROZBUDOWĘ BUDYNKU GARAŻOWEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW W KOSTRZYNIE Ul. IGNACEWO 2)Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w 

siedzibie Zamawiającego Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn – sekretariat – w kopercie. Na kopercie należy 

umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na ROZBUDOWĘ BUDYNKU GARAŻOWEGO NA TERENIE 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W KOSTRZYNIE Ul. IGNACEWO oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 1) do oferty należy 

dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 2) wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert, tj. do dnia 04.07.2017 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed 

upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu 

został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 



wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2) SIWZ. 2) 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający 

zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie 

wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4) 

pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga si ę złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł ączenia 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 si ę 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 zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu  

(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 dynam icznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie  

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 elektronic znej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem) Nie  

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

Należy wskaza ć elementy, których warto ści b ędą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje si ę ograniczenia co do przedstawionych warto ści, wynikaj ące 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 0,60 
Okres gwarancji i rękojmi 0,40 

 

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 

Nie  

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

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: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjne go   

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: Nie  

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

5. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1) zmiany obowiązujących przepisów 

pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT W 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki 

podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 3) zmiany danych osobowych: przedstawicieli, kierowników i osób upoważnionych 

(tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 4) zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego 

podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie 

na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych 

przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej 5) korekty 

oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 6) zmiany nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 7) zmiany warunków 

płatności za zgodą Zamawiającego, 8) zmiany wynagrodzenia, wynikającej ze zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego robót, 

w oparciu o obmiar wykonanych robót. Zmiana zakresu rzeczowego może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i 

dotyczyć może tych robót, których nie przewidziała dokumentacja przetargowa - robót niezbędnych lub zamiennych, których 

konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego robót nastąpi tylko i 

wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez osobę nadzorującą roboty ze strony 

Zamawiającego. Wycena robót może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku 

ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen 

zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały 

wskazane w ofercie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu 9) Zmiana terminów realizacji może nastąpić 

jedynie w następujących przypadkach: a) zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) 

wywołujące konieczność zmiany zakresu robót, b) konieczności wprowadzenia zmian rozszerzających zakres prac, które 

wynikną z decyzji jednostek uzgadniających, Zmiana terminu może ulec przesunięciu wyłącznie za zgodą Zamawiającego tylko 

o niezbędny czas ustalony indywidualnie, w zależności od przyczyny zwłoki, na pisemny wniosek Wykonawcy. 6. Jakiekolwiek 



zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, z wyjątkiem: 1) zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT; 2) zmiany adresu do 

korespondencji.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udost ępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki słu żące ochronie informacji o charakterze poufnym   

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu:  

Data: 2017-07-04, godzina: 09:00,  

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  

V.6.3) Termin zwi ązania ofert ą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków 

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia:  Nie  

IV.6.5) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, je żeli środki słu żące sfinansowaniu 

zamówie ń na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zama wiający zamierzał przeznaczy ć na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia, nie zostały mu przyznane  Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:   

 
 

 

Wydruk strony
 

 
 


