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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

http://www.bip.swiebodzice.pl 

Ogłoszenie nr 33325 - 2017 z dnia 2017-02-28 r. 

Świebodzice: „Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 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 
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świebodzice, krajowy numer identyfikacyjny 890718337, ul. Rynek  1, 58-

160  Świebodzice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48746669543, e-mail lukasz.kurpisz@swiebodzice.

pl, faks +48746669509.  

Adres strony internetowej (URL): www.swiebodzice.pl 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je ż eli dotyczy) : 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
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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  

www.bip.swiebodzice.pl

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

nie  

www.bip.swiebodzice.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: 
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nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

tak  

Inny sposób:  

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pismnej. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zmającego.  

Adres:  

Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

 
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 i remont krytej pływalni 

w Świebodzicach” 

Numer referencyjny: ZP.271.1.2017 

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 
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko ść , 

zakres, rodzaj i ilo ść  

dostaw, us ł ug lub robót 

budowlanych lub 

okre ś lenie zapotrzebowania i 

wymaga ń  )  a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis 

przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach” dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych, polegających na przebudowie i remoncie części budynku krytej pływalni zlokalizowanej przy 

ul. Mieszka Starego 8 w Świebodzicach (działka 302/4 obręb Pełcznica 1). Obiekt stanowi halę basenową z 

holem wejściowym, kasami, pomieszczeniami sanitarnymi, pomieszczeniami obsługi basenu i szatniami na 

poziomie dostępnym z poziomu gruntu oraz kondygnacją podbasenia, zlokalizowaną na poziomie niższym, 

z kompletnym zapleczem technicznym, chlorownią, maszynownią, pomieszczeniami filtrów, 

pomieszczeniami sanitarnymi. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Przeprowadzane są regularne 

przeglądy techniczne. Obiekt jest czynny. Dane całego obiektu: pow. użytkowa 1992 m2 , pow. zabudowy 

1720 m2, kubatura 17209 m3. Użytkownik obiektu – OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ul. Mieszka Starego 6 

w Świebodzicach. 2) W części dotyczącej prac projektowych przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, w szczególności: a) weryfikacji danych wyjściowych do 

projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego - inwentaryzacje uzupełniające, konieczne badania i 

analizy (w tym technologiczne) - niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji Wykonawcy 

b) opracowanie, na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno Użytkowego 

(PFU), koncepcji roboczej rozwiązań technicznych i architektonicznych, wizualizacji (tylko dla zmiany 
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sposobu użytkowania i modernizacji szatni z zapleczem sanitarnym) do uzgodnienia z Zamawiającym, 

przed rozpoczęciem prac projektowych; w opracowaniach projektowych przewidzieć konieczność 

zastosowania technologii i materiałów o jakości, trwałości i odporności na korozję odpowiedniej dla stosowania 

w krytych pływalniach, c) wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz uzyskać 

jego akceptację przez Zamawiającego, d) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych 

do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz pozwalających 

następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

decyzji pozwolenia na budowę), e) wykonanie branżowych projektów wykonawczych w zakresie ustalonym w 

§5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), f) sporządzenie projektu 

technologii, obejmującego wskazanie stref i pomieszczeń technologicznych wraz ze wskazaniem 

lokalizacji wszystkich urządzeń technologicznych i wyposażenia określonego w PFU oraz wytycznymi do 

ich montażu. g) wykonanie STWiOR w zakresie koniecznym do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych 

rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz ustalonym w §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), h) 

w przypadku konieczności wykonanie projektów organizacji i wprowadzenie zastępczego ruchu drogowego, 

i) wykonanie opracowania zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

realizacji robót budowlanych, j) wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, k) wykonanie wszelkich niezbędnych dla 

prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami prawa 
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i wymogami administracyjnymi, l) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w 

ramach niniejszej umowy robót budowlanych. 3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) obejmuje w 

szczególności: a) przebudowę pomieszczeń szatni i natrysków na pomieszczenia saunarium i tężni solnej, wraz 

z montażem tężni solankowej, 3 nowych saun i wanny schładzającej z wytwornicą lodu, b) 

przebudowę pomieszczenia holu wejściowego, c) modernizację strefy natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny 

i osprzętu dla osób niepełnosprawnych, d) wymianę istniejącej wanny jacuzzi, e) dostawienie nowej 12 

osobowej wanny jacuzzi, f) wymianę istniejącego oświetlenia hali basenowej na oświetlenie typu LED, g) 

wymianę istniejącego oświetlenia szatni i sanitariatów na oświetlenie typu LED, h) wymianę oświetlenia 

holu wejściowego na oświetlenie typu LED, oświetlenia ewakuacyjnego i sufitu systemowego w holu wejściowym, 

i) wymianę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z wymianą części przewodów na hali basenowej i 

saunarium, j) zainstalowanie nowego Elektronicznego Systemu Obsługi Kasowej, k) wymianę 

urządzeń automatycznej kontroli wody, l) wymianę złóż filtracyjnych, m) niezbędne prace remontowe sali 

basenu, n) remont zjeżdżalni, o) modernizacja systemu nagłośnienia, p) montaż systemu podtrzymywania 

energii dla instalacji pomiaru czasu systemu ESOK, q) wymianę zjeżdżalni w brodziku, r) demontaż 

istniejących saun, demontaż basenu schładzającego na sali basenu, s) montaż monitoringu na sali 

basenu, saunarium i tężni solankowej, t) wymiana witryny pomiędzy salą basenu a pomieszczeniem ratowników i 

wymiana ramy witryny pomiędzy salą basenu a kawiarnią, u) czyszczenie wymienników ciepła. 4) 

Poszczególne elementy Projektu zostaną sporządzone odpowiednio: - projekt budowlany w 5 egzemplarzach, 

- pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz dodatkowo w 2 egzemplarzach w 

formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym. 5) W części dotyczącej robót budowlanych przedmiot 

zamówienia obejmuje pełen zakres robót rozbiórkowych, robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, 

robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń, dotyczących budowanego obiektu 

i infrastruktury mu towarzyszącej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu 

zgodnie z niniejszą umową, PFU, zatwierdzonym przez Zamawiającego do realizacji Projektem, a także zgodnie 
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z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, jak również 

z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: a) wykonanie wszelkich czynności związanych z organizacją 

terenu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu, b) dostarczenie materiałów, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych, c) wykonanie na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, robót budowlano-montażowych, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną 

oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa, d) wykonanie wymaganych badań, sprawdzeń i pomiarów, 

e) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje, wraz z poniesieniem kosztów z 

tym związanych, f) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, g) wykonanie operatu kolaudacyjnego, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, h) wykonanie instrukcji użytkowania 

dostarczonego wyposażenia (wraz z instrukcjami i gwarancjami urządzeń), i) zawiadomienie, w imieniu 

inwestora, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy o zakończeniu budowy i 

uzyskania dokumentu umożliwiającego użytkowanie obiektu, i inne, niezbędne do pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45400000-1, 71320000-7, 71220000-6, 71315410-6, 71317100-4,  

II.6) Całkowita wartość zamówienia 

(je ż eli zamawiaj ą cy podaje 

informacje o 

warto ś ci zamówienia) :  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 
(w przypadku umów ramowych 

lub dynamicznego systemu 
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zakupów –  szacunkowa 

ca ł kowita maksymalna 

warto ść  w ca ł ym okresie 

obowi ą zywania 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  

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:

Okres w dniach: 240 

 
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 stawia warunku w ww. zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

co najmniej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 
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Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: - zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 

zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, 

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. - zdolność techniczna: Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Rodzaj 

specjalności: Dla zadania obejmującego prace projektowe, uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń: 1. architektoniczna lub konstrukcyjno - budowlana 2. instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych 3. 

instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych Dla zadania obejmującego roboty budowlane, uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 1. architektoniczna lub konstrukcyjno - 

budowlana 2. instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych 3. instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych  

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

tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(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:  

1)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. 2)dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3)dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

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  
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1)wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.2)wykazu osób, 

zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 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) 

1)oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 

do SIWZ.2)oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 3)wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnego ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 4)dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie 

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

 
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 

og ł oszeniem, dialog 

konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   
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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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie 

 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej 

(przetarg 

nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z 

og ł oszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
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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: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 60

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOMIA 40

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

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  
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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: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

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, 
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na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez strony. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 1) jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a w szczególności wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego lub 

szczególnie niesprzyjających warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych oraz w 

przypadku wstrzymania prac, których wynikiem jest prowadzenie badań archeologicznych, 2) gdy 

wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 4) W przypadku zmian w dokumentacji projektowej i budowlanej na etapie 

realizacji robót budowlanych. 3. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie wysokości wynagrodzenia w 

przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 7 umowy. 4. Zmiany umowy mogą nastąpić również 

w przypadku: 1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, 

techniczna, eksploatacyjna), np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania 

przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisywania 

umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie 

realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (je ż eli 

dotyczy):  

 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

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

Data: 16/03/2017, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> JĘZYK POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 
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