
 

 

Ogłoszenie nr 635773-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.  

Gmina Miejska Giżycko: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w 

Giżycku - etap I. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko, krajowy numer identyfikacyjny 

79067117100000, ul. al. 1 Maja  14 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo 

Polska, tel. 87 73 24 111, 7324 143, e-mail urzad@gizycko.um.gov.pl, faks 874 285 241.  



Adres strony internetowej (URL): www.bip.gizycko.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: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.gizycko.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.gizycko.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku - etap I.  

Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2017.MB  

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. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – etap I. Inwestycja 

dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (FRKF) w ramach „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 oraz 

budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku”. 2. Podstawowy 

zakres robót obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, demontażowe. 2) Roboty przygotowawcze, 

ziemne. 3) Roboty geodezyjne. 4) Budowę boiska do piłki ręcznej o wym. 20×40m. 5) 

Budowę dwóch boisk do koszykówki o wym. ok. 15×24m. 6) Budowę boiska do siatkówki o 

wym. 9×18m. 7) Budowę toru wrotkarskiego. 8) Budowę zakoli do gry w badmintona oraz 

trenowania na wrotkach i deskorolkach. 9) Budowę czterotorowej bieżni o długości 60m, bez 

skoczni do skoku w dal. 10) Wykonanie oświetlenia: a. Budowa szafki oświetleniowej wraz z 

przyłączem i osprzętem, b. Budowa linii kablowych oświetleniowych w rurach osłonowych, 

c. Budowa latarni na słupach z oprawami LED, d. Budowa słupów oświetleniowych z 

reflektorami z panelem LED. 11) Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej: a. 

Przebudowa przyłącza oraz studni żelbetowej, b. Budowa rurociągów o średnicy DN 315, 

250, 200, 160, c. Budowa odwodnienia liniowego, d. Budowa studni, 12) Dostawę i montaż 



wymaganego wyposażenia boisk. 13) Dostawę i montaż elementów małej architektury: a. 

Siedzisk sportowych, b. Koszy na śmieci. 14) Wykonanie nawierzchni trawiastych. 15) 

Wykonanie ciągów komunikacyjnych. 16) Transport i utylizacja odpadów budowlanych. 2.1 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót zgodnie z: - 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, - dokumentacją techniczną, - specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, - przedmiarem robót, - obowiązującymi warunkami 

technicznymi, normami, przepisami itp. - decyzją WKZ 161/2016 z dn. 16.05.2016r. - 

wzorem umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45212140-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45231400-9 

45315100-9 

45315700-5 

45232451-8 

45232440-8 

45212220-4 

 

 

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2018-08-10 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia robót rozpoczyna swój bieg z dniem 

podpisania umowy. Wskazana data zakończenia jest datą ostateczną, natomiast Wykonawcę 

obowiązywał będzie termin wskazany w formularzu ofertowym.  

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: Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa nie wymagają posiadania przez wykonawców szczególnych uprawnień w postaci 

koncesji, zezwoleń licencji, których posiadanie byłoby konieczne do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby: a) wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych), b) wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia 

warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie 

ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed 

upływem terminu składania ofert wykonał, należycie co najmniej:  jedną nawierzchnię 

poliuretanowej o powierzchni min. 800m2, która uzyskała certyfikat IAAF (tzw. Product 

Certificate) na oferowaną nawierzchnię. 2. Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował 

osobą lub osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy 

posiadają uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia w specjalności: - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – 

kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Posiadających odpowiednio doświadczenie: -kierownik budowy - pełnienie funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji minimum dwóch robót 

budowlanych, w których wykonywana była nawierzchnia poliuretanowa, -kierownicy robót 

budowlanych przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych każdy.  

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: 

Nie  

Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych 

uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej oraz 

ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

UE. Wówczas Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zapewnić tłumacza na jezyk 

polski, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z 

realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i 

dostarczonych przez Zamawiajacego.  

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 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:  
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 Pzp, 

(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2)zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785); 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 



płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

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:  
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 2)wykaz 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

SIWZ 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego;  

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)  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 5-9) SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 5-9) 

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 



ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.9 pkt. 1) i 2) 

SIWZ. Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w treści SIWZ.  

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  

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 

złotych /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/. 2. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XIII 

SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. 

pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 

oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Konto Bankowe: PEKAO SA 42 

1240 5787 1111 0010 5856 4508. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania 

wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 5. W zależności 

od wybranej formy wadium (ust.3 pkt 3.2 - 3.5) – zaleca się kserokopię dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w kasie Zamawiającego pok.101 (pn. – pt. 09.00-14,00). W przypadku braku 

możliwości dostarczenia oryginału do kasy Zamawiającego, oryginał dokumentu należy 

umieścić w kopercie wraz z ofertą w sposób umożliwiający zwrot dokumentu. 6. Gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co 

najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać 

beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miejską Giżycko reprezentowaną przez Burmistrza 

Giżycka, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin 

ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) w 

przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli gwarancja została wystawiona na jeden lub niektóre z 

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument winien zawierać co najmniej 

informację o zabezpieczeniu oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie lub wskazanie nazw wszystkich podmiotów składających wspólnie ofertę. Brak 

takich zapisów w treści gwarancji zabezpieczającej ofertę podmiotów wspólnie ubiegających 

się o zamówienie spowoduje odrzucenie oferty; 6) musi zawierać klauzule gwarantujące 

bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. być gwarancją nieodwoływalną, 

bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 

ustawy pzp) 7) być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty 



Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na 

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

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

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

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a 

ustawy pzp). 8) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 

nazwiska). 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Zwrot wadium: 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium 

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku 

bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 10. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

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

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

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie 

dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w 

przypadkach określonych w ustawie.  

 

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:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

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 rękojmi 20,00 

Okres terminu zakończenia zadania 20,00 

 

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:  

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowień zawartej umowy: I. 1. Zamawiający dopuszcza 

zmianę zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) nastąpi uzasadniona konieczność zamiany robót potwierdzona protokołem konieczności 

sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, b) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania 

niektórych robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora 



Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Jeżeli zajdzie konieczność 

wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części robot potwierdzonych 

protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen 

jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające 

z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

dla Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja 

jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót dodatkowych należy przyjąć czynniki 

cenotwórcze podane w ofercie: - stawka roboczogodziny - ……, - koszty pośrednie Kp(od 

R+S) - ……, - koszty zakupu (od M) - ……., - zysk (R+S+Kp) - …… 3. Jeżeli cena 

jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji dla Inspektora Nadzoru 

(Zamawiającego) będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 4. Wykonawca powinien dokonać 

wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić dla Inspektora Nadzoru 

(Zamawiającego) do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 5. Wykonawca nie może żądać od Inwestora 

podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na 

wykonanie tych prac. 6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonane tylko roboty, 

których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez 

Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego 

wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartość tych robót jeżeli konieczność ich 

wykonania nie powstała z przyczyny, za które odpowiada Wykonawca. II. 1. Wszelkie 

zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zmiana, o której mowa jest możliwa gdy: 1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak 

nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do 

stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów 

projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu 

realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie 

poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmianę wynagrodzenia z 

tym związaną, 2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób 

trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, 

koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu 

wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady 

kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy, 3) wynikających ze zmian w 

ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez 

dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 4) 

zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy 

wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania 



zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów 

zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; c) 

skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, 

z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski 

żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje 

budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców; f) inne 

wydarzenia losowe; 5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, 

mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez 

przedłużenie terminu wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej, 6) w przypadku 

zmiany podwykonawcy (za pomocą którego wykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy 

podwykonawca spełnia te same wymogi co zastępowany. 3. Nie stanowi zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób wskazanych do kontaktów 

między stronami.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2018-01-10, 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  

> Jezyk polski  

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  

 

 

 



 

 


