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Ogłoszenie nr …………..z dnia 2018-08-21 r.  
 

Wolskie Centrum Kultury: Przebudowa budynku administracyjno-kulturalnego Wolskie 

Centrum Kultury położonego w Warszawie przy ulicy Obozowej 85 – dostosowanie do aktualnie 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w celu wyeliminowania występowania 

nieprawidłowości z zakresu ewakuacji, w tym niezgodności które klasyfikują obiekt jako 

zagrażający życiu ludzi  wraz z dokumentacją projektową. 

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 %)  

0% 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 
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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: Wolskie Centrum Kultury, krajowy numer 

identyfikacyjny 36235969200000, ul. Ul. Obozowa  85 , 01425   Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 22 632 31 91 (96); 836 22 15, e-mail sekretariat@wck-wola.pl; 

administarcja@wck-wola.pl,.  

Adres strony internetowej (URL): www.wck-wola.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: Inny (proszę określić):  

instytucja kultury 

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):  
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I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

Tak  

www.wck-wola.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

www.wck-wola.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:  

pocztą, kurierem lub osobiście  

Adres:  

Obozowa 85, 01-425 Warszawa, sekretariat 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 
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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 budynku administracyjno-

kulturalnego Wolskie Centrum Kultury położonego w Warszawie przy ulicy Obozowej 85 – 

dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w celu 

wyeliminowania występowania nieprawidłowości z zakresu ewakuacji, w tym niezgodności które 

klasyfikują obiekt jako zagrażający życiu ludzi  wraz z dokumentacją projektową. 

Numer referencyjny: 01/ZP/2018 r.  

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 

zaprojektowaniem, wykonaniem i odbiorem zadania inwestycyjnego w systemie projektuj i buduj pn.: 

„Przebudowa Wolskie Centrum Kultury położonego w Warszawie przy ulicy Obozowej 85  w celu 

dostosowania do przepisów PPOŻ”. Roboty budowlane należy prowadzić po uzyskaniu stosownych 

decyzji i pozwoleń na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej w 

zakresie ochrony p.poż, decyzją Komendanta Miejskiego PSP z dnia 10.11.2015 r oraz 
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Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 14 lipca 2017 r.,  które 

stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.  

 

DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

1. Prace projektowe 

2. System sygnalizacji pożaru 

3. Roboty budowlane związane z wykonaniem systemów oddymiania klatek schodowych,   

4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,   

5. Przeciw pożarowy wyłącznik prądu,  

6. Roboty budowlane związane z wykonaniem wydzielenia pożarowego.  

7. Roboty budowlane związane z wyburzeniem ścianek działowych oraz wykonaniem 

kompletnym pomieszczenia typu „open space” na I piętrze części A budynku. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane oraz czynności wynikające z 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i 

sprawdzeń,  montażu sprzętu gaśniczego, wykonanie planu ewakuacji oraz instrukcja ppoż., 

oznakowanie dróg ewakuacyjnych, hydrantów, założenie książki obiektu budowlanego,  

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powołanie kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie 

dziennika budowy oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa). Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.   

 Roboty budowlane należy rozpocząć w pierwszym etapie od części A budynku i prowadzić 

jednocześnie z robotami związanymi z klatką schodową K2.   

Roboty budowlane należy podzielić na etapy:  

1. I etap - klatka schodowa K2 oraz I piętro części A budynku: 

• Demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z wykuciem ościeżnic 

• Demontaż istniejących posadzek z wykładziny wraz z demontażem podłogi drewnianej  

• Rozebranie ścian działowych w pomieszczeniach P.2.1, P2.2, P2.7, P2.6, P2.5, P2.9, P 2.12 i 

P2.11 

• Uzupełnienie posadzek oraz tynków na ścianach i sufitach w miejscach demontażu ścian 

działowych 

• Likwidacja otworów drzwiowych między pomieszczeniami P.2.5 i P.2.4 oraz P2.4 i P2.3 
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• Wykonanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami P.2.2 i P2.3 

• Modernizacja i dostosowanie do nowego układu pomieszczeń instalacji elektrycznych, 

oświetleniowych i niskoprądowych (bez wymiany osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych) 

• Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z ułożeniem nowych okładzin ściennych oraz wymianą 

urządzeń sanitarnych (P.2.10) 

• Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami opaskowymi 

• Wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV 

• Przygotowanie do malowania oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów w wybranym kolorze 

2. II etap -   klatka schodowa K1 oraz części B budynku 

  

   Roboty budowlane należy rozpocząć od etapu I.   

II.5) Kody CPV:  
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 
Roboty ziemne  

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych  

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45262310-7  Zbrojenie betonu  
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy 

artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 

45421000-4  
 

Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej  

453000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
454000000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 
45343000-3     Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
2.1. (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów) 
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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:  data zakończenia: Termin wykonania robót budowlanych – do dnia 31 grudnia 
2018 roku,  Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 stycznia 2019 roku,    

 

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: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się 

posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 250 000,00 zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty polegającą na zaprojektowaniu i 

wykonaniu robót budowlanych, o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 złotych każda z robót; b) 

dysponują co najmniej: - 1 osobą posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności wydane na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, ze zm.), dalej 

jako – ustawa Prawo budowlane, lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Prawo do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również 

wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
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w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, ze zm.). - 1 osobą posiadająca prawo do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub 

odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w 

zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

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: 

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

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 
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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) 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 – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie 

wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 

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:  

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 oraz nazwy podmiotów na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, wraz 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; - wykazu 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- dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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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) 

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. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 7.000,00 (słownie: siedem 

tysiący złotych) Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia 

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

pieniężnym; 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275.). 2. Wadium wnoszone 

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego w banku Bank 

Polska Kasa Opieki S.A. XIII O. w Warszawie, nr konta: 86 1240 2034 1111 0010 6451 9208  z 

dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony – znak sprawy 01/ZP/2018” 3. Wadium w innej formie 

niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. 4. Wadium 

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 

11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
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zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 10. 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. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach 

określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. 12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub 

wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona 

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:  
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Nie 

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:  

Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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: 
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Czas trwania:  

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

etapu: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena 90 
gwarancja 10 

 

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: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
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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:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

licytacja wieloetapowa  

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

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:  
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Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: a) wydanie decyzji 

administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w 

wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; b) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk 

atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie 

robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych 

(temperatura, wilgotność); c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 

skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące 

powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; d) 

zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie 

zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); e) 

zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; f) wystąpienia innych szczególnych 

okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; g) ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT. h) w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp  

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: 2018-09-04 , godzina: 11:00,  

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  

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  
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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:  
 


