
 

 

Ogłoszenie nr 595593-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.  

WOSiR Szelment sp. z o.o.: Przebudowa budynku gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na usługi turystyczne - pokoje do wynajęcia WOSiR Szelment 

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: WOSiR Szelment sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

36073692000000, ul. Szelment  2 , 16404   Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 

567 07 08, e-mail k.galazyn@wosir-szelment.pl, faks 87 567 07 08.  



Adres strony internetowej (URL): http:/www.wosir-szelment.pl/pl/  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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

Spółka Prawa Handlowego 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 bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http:/www.wosir-szelment.pl/pl/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.wosir-szelment.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:  
Nie  

Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

Adres:  

WOSiR Szelment Sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  



 

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: Przebudowa budynku 

gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi turystyczne - pokoje do 

wynajęcia WOSiR Szelment  

Numer referencyjny: 01/PN/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa budynku 

gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi turystyczne - pokoje do 

wynajęcia WOSiR Szelment. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w 

Załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej 

w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz oceny warunków związanych z 

wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4. Z uwagi na fakt, iż roboty 

budowlane będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w 

sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie., 5. Sposób 

prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie 

prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i 

czystości na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych oraz terenów sąsiednich. 6. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób 

gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. 7. Roboty należy wykonać 

zgodnie z projektami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi 



przepisami prawa budowlanego, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 8. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z powyższą dokumentacją i akceptuje ją w całości, 

uznając iż jest ona prawidłowo sporządzona, wyczerpująca i kompletna z punktu widzenia 

potrzeb Zamawiającego i wymaganego przez niego zakresu. 9. W zakres przedmiotu umowy 

wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca 

robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było 

przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. 10. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 

ostatecznego odbioru robót. 11. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed 

dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 

przedstawicielami Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze powinny być 

zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 12. Gruz, 

materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na 

bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów 

łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej 

dziennego zużycia. 13. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do 

zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 14. Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić do zaplecza i placu budowy energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 15. Zamawiający może 

udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. 

Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do 

uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc 

przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 16. Wszystkie materiały winien 

zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie). 17. 

Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z 

odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych 

materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 18. Przedmiot 

zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w 

danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami 

BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. 19. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych 

parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 

produkty równoważne o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od 

parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować 

konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez 

Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania 



równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają charakter poglądowy i 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty 

budowlane, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności dotyczy 

następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, 

konstrukcyjnych, robót w zakresie instalacji elektrycznych, oraz robót w zakresie instalacji 

sanitarnych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45400000-1 

45332000-3 

45310000-3 

 

 

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: 80  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
80 

  
 

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 określa wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

przedstawi że : posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

100.000,00 zł;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: • do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające wymienione poniżej 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada: - 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

20 17 r., poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych 

przepisów, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy. b) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, która posiada: - uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 20 17 r., poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia 

wydane na podstawie odrębnych przepisów, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe 

na stanowisku kierownika robót elektrycznych. c) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, 

która posiada: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. 20 17 r., poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 

podstawie odrębnych przepisów, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika robót sanitarnych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny 

być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. 20 17 r., poz. 1332) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych(Dz. U. 2014r. poz. 1278)dopuszcza się ważne, 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte 

w innych państwach na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej.(Dz. U. 2016 poz. 65)  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp 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 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:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. powyżej – składa dokument wystawiony 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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:  
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł,  

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)  
Pełnomocnictwo dopodpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w 

przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez 

osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku 

składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 



publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem 

sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć 

wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; Kopia dowodu wniesienia wadium 

Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 9.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej -wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 1)Wykonawca może 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

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  

Kwota wadium wynosi 4000,00zł . Zasady wnoszenia i zwrotu wadium zostały określone w 

SIWZ.  

 

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 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

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. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 1) 

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; 2) konieczność 

wprowadzenia po upływie terminu składania ofert zmian w dokumentacji projektowej 

zalecanych przez projektanta. 3) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania 

należytej staranności. 4) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg 

dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, W przypadku wystąpienia 

powyższych okoliczności termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 



przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonania w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o czas trwania tych okoliczności. zmiany sposobu realizacji zamówienia, w 

szczególności: 1) konieczność wykonania robót / prac wynikających z zaleceń organów 

administracji (np. Nadzór budowlany), wydanych po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej ze 

względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3) zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku 

materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

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

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; Powyższe zmiany nie 

mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. pozostałe zmiany: a) 

zmiany w zakresie osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem, że 

zaproponowane osoby będą posiadały nie niższe kwalifikacje niż osoby wskazane w umowie 

b) zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą 

podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których Wykonawca nie 

wskazał w złożonej przez siebie ofercie, zmiana ceny : a) w przypadku zmiany przepisów 

prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym 

zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian  

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: 2017-10-14, godzina: 10:00,  

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  

> pl  

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  

 

 

 

 

 


