
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) 

– Mała Huta – Stary Folwark w km 3+030 – 4+020

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 

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Powiat Suwalski 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60 powierzył 

Ogłoszenie nr 570125-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. 



przeprowadzenie postępowania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach 16-400 Suwałki, 

ul. Ogrodowa 57 

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: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 

79072722700000, ul. ul. Ogrodowa  57 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 

875 657 085, e-mail zdp.suwalki@post.pl, faks 875 679 221. 

Adres strony internetowej (URL): www.zdp.suwalki.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.zdp.suwalki.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.zdp.suwalki.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: 

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca; 

Adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych 16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa 57 



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 drogi powiatowej nr 

1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 3+030 – 4+020 

Numer referencyjny: ZDP.II.240.7.2019 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. 

Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 3+030 – 4+020” (odc. 0,99 km), obejmujący 

między innymi wykonanie: a) Roboty przygotowawcze - 0,99 km b) Roboty ziemne:, wykopy 

– 1472,96 m3, nasypy – 124,95 m3; c) Podbudowa zasadnicza z AC 16P gr. 6 cm – 3784,86 

m2; d) Jezdnia – konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm – 3983,43 m2; 

e) Roboty wykończeniowe: humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą - 1368,11 m2. 2. 

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 10 do 

SIWZ – wzór umowy, załącznik nr 11 - przedmiar robót do SIWZ przy czym przedmiar robót 

stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. 3. Przedmiot zamówienia opisany został za 

pomocą dokumentacji technicznej (projektowej) oraz za pomocą specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 4. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 

dokumentacji projektowej. 5. Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w 

SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 

parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, 

jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy 

do Wykonawcy. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane 

spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 7. Obowiązek udowodnienia, że 

materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego 

spoczywa na składającym ofertę – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie 

dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i 

inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45112730-1



45233280-5

45232000-2

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

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

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

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

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

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: należy wykazać: a) posiadanie lub zapewnienie dostępu do 

materiałów i sprzętu wymaganego do wykonania zamówienia: wytwórnię mas 

bitumicznych z komputerową bieżącą kontrolą dozowania składników produkowanej masy, 

w odległości umożliwiającej prawidłowe rozłożenie i zagęszczenie masy mineralno-

bitumicznej o wymaganej temperaturze, układarka z możliwością wstępnego zagęszczenia, 

walce stalowe do mas bitumicznych min. 2 szt., walec ogumiony, skrapiarka, równiarka, 

koparka o poj. łyżki min. 0,4 m3, samochody samowyładowcze 10 – 20 Mg z przykryciem 

brezentowym – min. 3 szt.; b) dostęp do laboratorium drogowego; c) dysponowanie osobą 

na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 2-letnim 

doświadczeniem jako kierownik budowy w tej branży. Przez ww. uprawnienia budowlane 

należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

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

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiający określając 

wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). d) doświadczenie zawodowe przez które 

rozumie się doświadczenie w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej 2 zadania (należycie wykonanie) obejmujące budowę, rozbudowę 

lub przebudowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, o wartości 

wykonanych robót nie mniejszej niż 75% wartości ceny podanej w ofercie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 



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 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 usługi 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 wykonane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty (wg załączonego wzoru załącznika nr 7 do SIWZ); 2. 

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami (zał. nr 9 do SIWZ); 3. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego - wykonujących roboty budowlane w ramach 

zamówienia, 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 (zał. nr 6 do SIWZ); 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 

gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów (wg załączonego wzoru załącznika nr 8 do SIWZ); 5. Oświadczenie o dostępie 

do laboratorium drogowego. 6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (zał. nr 12). 

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. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz 

ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

zawierające w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, udzielonego 

okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 

akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; b) wypełniony 

kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ, c) oświadczenia wymienione w rozdziale 9 ust. 1-4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 3 i 

4 do SIWZ). d) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które 

powinno określić zakres umocowania w przypadku gdy oferta została podpisana przez 

pełnomocnika. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ, składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami 

art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie 

potwierdzonej kopii, które powinno określić zakres umocowania. 4. Wykonawca, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. 6. 

Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 



informacji, o której mowa w rozdz. 14 pkt 7, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru (zał. nr 5 ), który zostanie 

udostępniony na stronie internetowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożonym 

oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dokumenty, bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

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

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 



Nie 

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 30,00

Skrócenie terminu realizacji zamówienia 10,00

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

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

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

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 



Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 



Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany 

umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) przekształcenie 

Wykonawcy zmiana brzmienia firmy, 2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy 3) 

zmiana wynagrodzenia w przypadku: 3.1) ustawowej zmiany w okresie obowiązywania 

umowy stawki podatku od towaru i usług – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części 

umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto), wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie 

do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 3.2) realizacji 

dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) 

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interpretacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej 

kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. d) 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, będą one wycenione wg 

następujących zasad: w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego 

kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejności na podstawie średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD,) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. e) Wycena robót, o których mowa w pkt 3.2) lit. d) zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu do zatwierdzenia za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed 

rozpoczęciem tych robót. 3.3) gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: konieczność 

zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 



zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zmiana terminu realizacji zamówienia w 

przypadku: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) przestojów i opóźnień zawinionych 

przez zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) działania siły wyższej 

(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót - trwające powyżej 7 dni, e) wystąpienie nietypowych dla 

klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie 

niesprzyjających, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią 

ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. zjawiska 

niestandardowe w klimacie polskim trwające powyżej 7 dni – fakt ten musi być potwierdzony 

przez inspektora nadzoru, f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, g) ujawnienia 

na placu budowy niewypałów i niewybuchów, h) wykopalisk archeologicznych 

nieprzewidzianych w SIWZ, i) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych 

na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektową, j) 

gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji 

zadania. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie równe ilości dni trwania ww. 

przeszkód. Przeszkody trwające do 7 dni nie będą postawą do przedłużenia terminu wykonania 

umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

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: 2019-07-19, 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: 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


