
 

 

Ogłoszenie nr 519935-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.  

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

"Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną"  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 

Efektywność energetyczna sektora publicznego  

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: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia   8 , 



24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail 

sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.  

Adres strony internetowej (URL):  

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: Podmiot prawa publicznego  

 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 



Adres:  

 

 

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: "Termomodernizacja budynku 

administracyjnego z częścią socjalną"  

Numer referencyjny: OPK/WMR/ZP-2/2/2019  

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: Roboty budowlane przy budynku administracyjnym na 

terenie Oczyszczani ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim wykonywane będą na 

podstawie pozwolenia na budowę znak: AB.6740.5.124.2017 z dnia 05.10.2018 r., decyzja nr 

383/2017. W/w budynek położony jest na działce nr ewid. 6 w Opolu Lubelskim. 

Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia winien wykonywać roboty 

budowlane zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym, STWiOR. 

Charakterystyka budynku: 1. Budynek wolnostojący, 2. Budynek o 2 kondygnacjach 

nadziemnych, niepodpiwniczony 3. Wysokość kondygnacji w świetle: • Parter – 2,98m/3,80m 

• Piętro I – 2,96 m 4. Powierzchnia zabudowy – 309,97 m2 Powierzchnia użytkowa – 504,26 

m2 Kubatura budynku – 3 220,59 m3 Wysokość budynku – 8,51 m 5. Konstrukcja budynku: 

5.1. Układ ścian nośnych – poprzeczny 5.2. Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne o 

wym. 40x60cm 5.3. Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych o gr. 38 cm 

5.4. Ściany zewnętrzne – beton komórkowy gr. 38 cm 5.5. Stropy – strop DZ3 5.6. Ściany 

działowe – murowane cegła dziurawka gr. 12 cm 5.7. Dach – stropodach wentylowany 



jednospadowy wykonany z płyt żelbetowych prefabrykowanych o grubości 6 cm. Zakres 

robót budowlanych przy Budynku administracyjnym: • wykonanie izolacji pionowej 

budynku, • docieplenie cokołów do -100 cm przyległego terenu, powyżej tynk mozaikowy, • 

wymiana istniejącej posadzki na gruncie w nieogrzewanej części budynku, • przebudowa 

wewnętrznych pomieszczeń w północno-wschodniej części budynku, • wydzielenie 

przestrzeni nieogrzewanej budynku, • wymiana starej stolarki okiennej dotąd niewymienionej 

na nową z nawiewnikami powietrza wraz z parametrami zewnętrznymi i wewnętrznymi, • 

wymiana stalowych drzwi zewnętrznych do budynku w części północno-wschodniej oraz 

drzwi PCV wewnętrznych, • docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ościeży okiennych 

i drzwiowych, • docieplenie ścian i stropu nieogrzewanej części budynku, • docieplenie 

stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwany granulat z wełny mineralnej, • remont 

dachu poprzez zerwanie starej warstwy i 3xkrotne krycie nowej warstwy papą wraz z 

wymianą obróbek blacharskich oraz remontem kominów. • remont zadaszeń nad wejściem do 

budynku, • naprawa drabiny przeciwpożarowej poprzez czyszczenie i malowanie konstrukcji 

stalowej, • montaż nowej drabiny na kominie głównym, • wykonanie instalacji solarnej 

zintegrowanej z instalacją centralnego ogrzewania dla potrzeb c.w.u. • wymiana części 

instalacji elektrycznej i oświetleniowej, • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej, • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, • wymiana 

istniejącego kotła węgłowego na kocioł na biomasę, • wymiana rynien i rur spustowych, 

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku, • 

wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, Uwagi dotyczące zamówienia: 1. 

Zamawiający zaleca by wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną. W celu 

uzgodnienia terminu wizji należy się skontaktować z Panią Agnieszką Opoką – p.o. 

Kierownik Wydziału Wodno-Ściekowego – tel. 695-562-000, 2. Wykonawca przed 

podpisaniem umowy będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-

finansowego zamówienia, 3. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energię 

elektryczną i wodę do celów budowlanych, 4. Wykonawca będzie zobowiązany do 

uporządkowania terenu i doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 5. Wykonawca 

robót zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu do akceptacji próbek materiałów 

przeznaczonych do wykończenia budynku z odpowiednim wyprzedzeniem. 6. Jeżeli w SIWZ, 

przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło 

lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako 

przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one 

zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami. 7. Szczegółowy 

zakres zamówienia obejmuje: dokumentacja projektowa, przedmiarów robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych – załącznik do SIWZ 8. Warunki 

wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233250-6 

45443000-4 

45321000-3 

45421100-5 

45311100-1 

45311100-1 

45111000-8 



45111000-8 

45260000-7 

45331100-7 

45331100-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30  

 

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 szczegółowego sposobu spełnienia tego 

warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego 

warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, 

że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną 

polegającą na: budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub 

termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 3 000 m3. Wykonawca 

do oferty załączy dowody potwierdzające, że robota budowlana została należycie wykonana i 

prawidłowo ukończona. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co 

najmniej: • Kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 



oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego. • Kierownikiem robót w 

branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącego do 

właściwej izby samorządu zawodowego. • Kierownikiem robót w branży elektrycznej 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278 z późn. zm.) lub ważne 

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również 

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

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw 

członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone 

odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług 

transgranicznych.  

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

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

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

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ  

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:  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

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 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:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy: a) 

siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) zmian będących następstwem działania 

organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji, np. eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: przekroczenie zakreślonych 

przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych 

okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 

tym odmowa udostępnienia terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 



inwestycji; d) innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, e) w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej, f) 

konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi 

okolicznościami: a) zmiana osób, za pomocą których Wykonawca i Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami 

budowlanymi; b) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa 

na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie 

pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę dotyczy osób z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi); c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SIWZ; d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 

§1 Kodeksu cywilnego; f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy; g) zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robót związana z aktualizacją 

przerobu Wykonawcy lub związana z dostosowaniem zakresu finansowego do budżetu 

Zmawiającego, h) zmiany uzasadnione wytycznymi podmiotu dofinansowującego zadania 

inwestycyjne, i) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), j) zmiany związane ze 

zleceniem Wykonawcy robót zamiennych związanych ze zmianą parametrów technicznych 

sieci i urządzeń na sieci zewnętrznej, k) zmiany technologiczne, pozwalające na uzyskanie 

lepszych parametrów pracy sieci, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji itp. 

l) konieczność zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia podstawowego lub zamówień zamiennych. 4. Wszystkie powyższe 

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

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Każdorazowa zmiana 

Umowy wymagająca zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy musi być 

uzgodniona z Instytucją Współfinansującą (jeżeli dotyczy). 6. Nie stanowi zmiany Umowy w 

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu 

o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i 

uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-03-15, godzina: 12:00,  

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  

>  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


