
Ogłoszenie nr 773897-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.  

Powiat Opolski: „Budowa domu dziecka wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą” – w 
formie zaprojektuj i wybuduj 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141258500000, 
ul. ul. 1 Maja  29 , 45-068  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 15 101, , e-mail 
zamowienia@powiatopolski.pl, , faks 77 54 15 103.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatopolski.pl  
Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.bip.powiatopolski.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.bip.powiatopolski.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
pisemnie  
Adres:  
Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  



Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa domu dziecka wraz z 
parkingiem i niezbędną infrastrukturą” – w formie zaprojektuj i wybuduj  
Numer referencyjny: AG.272.17.2020  
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 opracowanie dokumentacji 
technicznej budowy Domu Dziecka oraz wykonanie robót budowlanych w związku z budową 
Domu Dziecka – „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w 
Gminie Prószków na działce nr 1125/7 k.m. 8, jedn. ew. Prószków Miasto. Teren objęty 
opracowaniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Prószków 
(Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r.) jest 
oznaczony symbolem 2MN/U – tereny mieszkaniowe i usług. W ramach zamówienia należy 
zapewnić zaprojektowanie i wykonanie budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej tj. 
Domu Dziecka na terenie Gminy Prószków biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania 
zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym („PFU”). 2. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71220000-6 
71320000-7 
71221000-3 



45400000-1 
45210000-2 
45300000-0 
45330000-9 
45310000-3 
45232460-4 
45233140-2 
 
 
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: 23.12.2021  
 
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:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania 
zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 2 
zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu budynków w technologii 
murowanej i/lub modułowej i/lub prefabrykatów, każdy budynek o powierzchni nie mniej niż 
800m2 i kubaturze nie mniejszej niż 2000m3, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym co 
najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu ww. budynku, b) 



skierował min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie pełnienia funkcji 
kierownika budowy, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu 
funkcji kierownika budowy lub robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, c) skierował min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie 
pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych i urządzeń wentylacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w tej specjalności i posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w 
sprawowaniu funkcji kierownika robót w tej specjalności, d) skierował min. 1 osobę do 
wykonania zamówienia publicznego w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności i posiadającą minimum 
2-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w tej 
specjalności.  
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: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej. Wykonawca 
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust 2 Ustawy PZP Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  
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)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający zażąda: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia ma podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp. 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej lub informację (zał. nr 5), że nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego 
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty 
i oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ w zakresie, w którym wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt 4 SIWZ 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. 3. Zamawiający żąda od 
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w cz. VIII pkt 4 SIWZ. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VIII pkt 4 ppkt 1 SIWZ, składa 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w 
cz. VIII pkt 4 ppkt 1 SIWZ, dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że a) 
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 - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 1 i pkt 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące 
okresu ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do 



treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) Wykonawca mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w cz. VIII pkt 
4 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 7 ppkt 1, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania 
dotyczące okresu ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
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:  
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych, z którego 
będzie wynikało spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionego w pkt VI.2a. 
niniejszej SIWZ (załącznik nr 6). Do informacji powinny być dołączone dokumenty 
potwierdzające, że wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie i w 
wymaganym terminie. 2) Wykaz osób, z którego będzie wynikało spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w pkt VI.2b-d 
niniejszej SIWZ (załącznik nr 7) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje 
zawodowe oraz doświadczenie tych osób. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w 
szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania 
podmiotu podano w załączniku nr 3 do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
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:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 



Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
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 na wykonane roboty 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. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach 
przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku : 1) zmiany 
terminu spowodowanej: a) wydłużeniem czasu przekazania placu budowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - o okres tego opóźnienia, b) napotkaniem na 
nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych, mających 
wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczących prac (badań) 
archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie 
robót - o okres tego opóźnienia, przestoju, c) zmianą robót budowlanych wprowadzonych 
decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia 
postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, 
obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających 
związek z przedmiotem umowy – o okres tego przestoju, d) zmianą zakresu robót przez 
inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może 
spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, termin wykonania robót zostanie 
wydłużony o taka liczbę dni niezbędną do wykonania robót, która zostanie uznana za 
uzasadnioną i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, e) udokumentowanymi (w 
szczególności wyciągami z IMiGW) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 
wykonywanie robót budowlanych, co zostało wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy. i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sytuacja ta może być uwzględniona jeżeli przestoje w okresie listopad-luty 
będą dłuższe niż łącznie 30 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia o czas rzeczywistego przestoju z przyczyn wskazanych powyżej. f) 
zaistniała siła wyższa, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym 
do przewidzenia, tj. zdarzeniem będącym działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach 
(powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy, trąby powietrzne, trzęsienie 
ziemi, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń.), zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci 
zaburzeń życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty), aktem władzy 
ustawodawczej i wykonawczej (wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe.), przy 
czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły 
wyższej, o taką ilość dni w której zaistniały zdarzenia uniemożliwiające terminową realizację 
umowy, g) wystąpiły okoliczności związane z COVID-19 zagrażające należytemu wykonaniu 
niniejszej umowy - wskazane w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 



innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374, z późn. zm.) (w szczególności art.15 r) i innych przepisach prawa związanych z COVID-
19 - a mające wpływ na termin realizacji zamówienia, możliwa jest zmiana terminu realizacji 
zamówienia (bądź w okresie obowiązywania ww. przepisów - możliwe jest też czasowe 
zawieszenie wykonania umowy lub jej części) tylko o taką ilość dni jaka jest niezbędna do 
usunięcia skutków ww. okoliczności i wykonania robót. 2) zmiany wynagrodzenia – w 
przypadkach i na warunkach określonych § 8 umowy. 3) zmiana osób: a) zmiany kierownika 
budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek 
Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków 
kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Jeżeli zmiana nie dotyczy warunku udziału w postępowaniu określonego w 
SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest pisemne 
poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem. b) zmiany inspektorów nadzoru 
w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane w wyniku zmian organizacyjnych 
Zamawiającego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności 
wystarczające jest pisemne poinformowanie Wykonawcy. 4) zmiany formy zabezpieczenia: 
a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem 
zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości, b) przez 
Zamawiającego zgodnie z §15 ust.6 umowy. 5) zawarcia umowy o podwykonawstwo w 
zakresie niewskazanym w ofercie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: a) jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia – wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy. b) zgodnie z zapisami 
umowy w §7. 6) wykonania robót zamiennych przy zachowaniu poniższych warunków: a) 
Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy, 
z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych w 
stosunku do rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia i/lub PFU, których nie 
dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na 
podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy 
eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu 
wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych 
robót. b) realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności robót 
zamiennych” sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 
zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający 
różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do 
wykonania jako zamienne. c) w przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż 
wartość robót podlegających zamianie – wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy 
ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy 
mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w 
formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  
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: 14.01.2021, godzina: 11:30,  
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


