
Gmina Świerklany: Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach
 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 

 
 
Ogłoszenie nr 534027-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. 
 

 
 



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 Świerklany, krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000,
ul. Kościelna  85 , 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 327 500, , e-mail
przetargi@swierklany.pl, , faks 32 43 27 501. 
Adres strony internetowej (URL): ww.swierklany.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)

Nie 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak 
http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/12167/ogloszenia_o_zamowieniach_i_konkursach_rok_2019

 
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: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, woj. śląskie, kancelaria - biuro
nr 0.07, parter

 
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 ul. Boguszowickiej w
Jankowicach 
Numer referencyjny: RIZ.271.6.2019 
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: 3.2. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul. Boguszowickiej w
Jankowicach, która zaliczona jest do dróg lokalnych o symbolu „L”. Ruch drogowy zaliczono do
kategorii KR3. Prędkość projektowa 40 km/godz. 3.3. Zakres robót obejmuje: 3.3.1. Jezdnia: ulica
Boguszowicka o szerokości 6,50 m, drogi klasy L o natężeniu ruchu KR3 zbudowana z: � 5 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, � 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W, � 7 cm podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC16P; AC22P, � 25 cm warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm stabilizowanej mechanicznie lub tłucznia
kamiennego, � geosiatka o sztywnych węzłach pasma PP o oczkach 30/30mm Rr> 40kN/m, � 20
cm warstwa ulepszonego podłoża kruszywa naturalnego o CBR>25%, k>5 m/dobę, �
geowłóknina PP o Rr>10kN/m i wydłużeniu <50/50%. 3.3.2. Pobocza: Obustronne pobocza
gruntowe szerokości 0,75 m. Spadek poprzeczny poboczy 8,0%. 3.3.3. Odwodnienie: Dla
odprowadzenia wód deszczowych przewidziano wykonanie kratek ściekowych oraz kanalizacji
deszczowej odprowadzonej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (D istn.). Do wykonania
przewidziano odcinki: � D istn÷D1 ø 400 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – długość odc.
7,25 m, � D1÷D5 ø250 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – długość odc. 110,00 m, �
D1÷D18 ø315 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – długość odc. 344,11 m, � przykanaliki ø
200 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – o długości 80,05 m. 3.4. Zamawiający informuje, iż z
uwagi na przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania przepis art. 29
ust. 5 Pzp. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do
niniejszej SIWZ: 3.5.1. dokumentacji projektowej, 3.5.2. STWiOR, 3.5.3. istotnych
postanowieniach umowy. 
 
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45100000-8
45111000-8
45111200-0
45233100-0
 
 
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

2019-10-18
 
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: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) sytuacji finansowej. Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: � środki finansowe lub zdolność kredytową co
najmniej w wysokości 1.000.000,00 zł., tj. w wysokości pozwalającej na realizację zamówienia
przez okres realizacji zamówienia przy założeniu, iż zapłata za faktycznie wykonane roboty
nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Z treści informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie wysokość (kwota)
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Produkty kredytowe w postaci limitów
kredytowych oraz linii kredytowych będą brane pod uwagę w ocenie ilości środków



finansowych jakimi dysponuje Wykonawca pod warunkiem, gdy informacja banku będzie
zawierała informację nie tylko mówiącą o dostępnym limicie, w ramach którego Wykonawca
może się zadłużać, ale także informację mówiącą o stopniu wykorzystania limitu lub o środkach
pozostałych do wykorzystania. Pod warunkiem jednak że kredyt, którym legitymuje się
Wykonawca, nie został udzielony na konkretny cel - co oznaczało będzie, iż nie ma możliwości
skorzystania ze środków w ramach tego instrumentu finansowego na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia (za wyrokiem KIO sygn. akt 2302/13, 2314/13). Z informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie może wynikać, że Wykonawca
korzysta z produktu kredytowego lub innej formy wsparcia finansowego na finansowanie
bieżącej działalności gospodarczej lub innego o podobnym charakterze, który nie wykazuje
związku z bieżącą działalnością gospodarczą Wykonawcy. � ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 1.000.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b) zdolności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej
przedmiot zamówienia, tzn. co najmniej wykaże się zrealizowaniem dwóch robót budowlanych,
każda:   polegająca na budowie, przebudowie lub odbudowie drogi o nawierzchni jezdni z
mieszanki mineralno – bitumicznej wraz z podbudową pod całą nawierzchnią jezdni,   o
powierzchni jezdni tej drogi nie mniejszej niż 3.000 m2. Potwierdzenie powyższego nastąpi w
Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych. Wykonawca winien załączyć dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty. Dokumenty potwierdzające wykonanie tych robót powinny wskazywać, że
obiekty referencyjne poświadczają wykonanie robót o powierzchni jezdni nie mniejszej niż
3.000 m2. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału, jeśli Wykonawca przedstawi na
potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu sumę powierzchni jezdni kilku
inwestycji referencyjnych. 5.2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: 5.2.1. przez
Wykonawcę samodzielnie lub 5.2.2. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie,
samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 
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 4 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: 

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 6.4.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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, 6.4.6.
zaświadczenia 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, 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, 6.4.7. 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 Pzp, 6.4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku
podstaw wykluczenia z postępowania: 5) o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a 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, 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 9) oświadczenia 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.2018.1445 ze zm.).

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: 
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 6.4.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, 6.4.2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę określoną w pkt. 5.1.2. lit. a tiret drugie, 6.4.3. wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
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, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ, 6.4.4. dowodów określających czy
roboty budowlane wykazane w Załączniku nr 6 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, 
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)

10.13.1. załącznik nr 1 – Formularz Oferty; 10.13.2. załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art.
25a ustawy Pzp dot. wykluczenia; 10.13.3. załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 25a
ustawy Pzp dot. warunków udziału; 10.13.4. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona
notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli
dotyczy); 10.13.5. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 10.13.6. załącznik nr 4
– zobowiązanie w trybie art. 22a ust. 2 Pzp w zakresie sytuacji finansowej (jeśli dotyczy);
10.13.7. kosztorysy ofertowe uproszczone: 1) roboty drogowe 2) odwodnienie

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 
8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł. (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na okres co najmniej równoważny okresowi związania
ofertą.

 
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:

 
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
gwarancja i rękojmia 40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 



 
Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
 



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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: a) zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług jeśli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. 2. Zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1
umowy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług — Strony ustalą protokolarnie
wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa
stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku
VAT. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony
i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do
wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami
będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego. 4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na
każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów
potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy kierowanego na podstawie ust. 2. 5. W terminie
30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podpiszą aneks do Umowy
odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1. 6.
Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w
przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 12 umowy. 7. Strony mogą
zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jeżeli: a) nastąpi
opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiOR oraz placu
budowy o ponad określone dni w § 5. ust. 1 lit. a umowy, o czasokres tego opóźnienia, b)



zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych
środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, c) zaistniały odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki, d) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, e) Zamawiający wstrzyma roboty z przyczyn leżących po jego
stronie, f) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych
na okres powyżej 7 dni kalendarzowych, g) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych,
zamiennych bądź robót w wyniku zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin
realizacji udzielonego zamówienia, h) wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót
budowlanych wykonywanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem
podstawowym (zamówień dodatkowych), o ile stały się niezbędne, i) nastąpiła siła wyższa, tzn.
niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej
staranności, j) przekroczone zostaną przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w
Kodeksie postępowania administracyjnego, k) nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie
wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy, l) nastąpi udzielenie przez Zamawiającego
innego zamówienia, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, przy
czym podstawą zmiany terminu wykonania zamówienia będzie opinia Inspektora nadzoru. 8.
Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po
spełnieniu warunków określonych w § 15 umowy. 9. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej
umowy w zakresie podwykonawców zgodnie z § 17 ust. 26 umowy. 10. Wykonawca występujący
o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek określonych w ust.
7÷9. 11. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek
o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być
poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to
przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów. 
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: 2019-04-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 



Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 
> 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: 
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: 
6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt. 6.4.5. ÷ 6.4.7. SIWZ - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:   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,   nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. 6.9. Dokumenty, o których mowa: 6.9.1. w pkt. 6.8. lit. a tiret drugie
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.9.2. w pkt. 6.8. lit. a tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu. 6.10. 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 pkt. 6.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, 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. Przepis pkt 6.9. stosuje się.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
 
 
 




