
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach: Wykonanie instalacji 

Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem alarmowania głosowego w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach

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

Ogłoszenie nr 508130-N-2020 z dnia 2020-01-31 r. 



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: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach, 

krajowy numer identyfikacyjny 23513400000000, ul. Borzęciczki 11 , 63-720 Koźmin 

Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 721 69 93, , e-mail sosw06@vp.pl, 

beata.tomczak@simplusnet.pl, faks 062 721 69 93. 

Adres strony internetowej (URL): www.soswborzeciczki.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):

Oświata

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 



udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie

www.soswborzeciczki.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:

Nie

Inny sposób: 

Adres: 



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: Wykonanie instalacji Systemu 

Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem alarmowania głosowego w budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach

Numer referencyjny: 

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: 

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 instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru 

wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym w budynku w Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach. 2.2.2. Zamawiający informuje, iż budynek 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach jest objęty 

ochroną konserwatorską ze względu na wpis do rejestru zabytków i w związku z tym 

Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i 

zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem. A także spełnić warunki 

Pozwolenia Nr 567/2019/A Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stanowiący załącznik Nr 11 do SIWZ. 2.2.3. Wykonawca prac opisanych w niniejszym 

dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową wraz z jej 

wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej w Obiekcie. Przedmiar robót będący 

załącznikiem do niniejszej SIWZ może nie zawierać detali montażowych wynikających z 

technologii montażu niektórych elementów i urządzeń, a jedynie pozycję „materiały 

instalacyjne” wskazującą, że takie elementy mogą być potrzebne na etapie wykonawstwa i 

Wykonawca zobowiązany jest je zapewnić. Pokazane w projekcie trasy kablowe należy 

traktować jako propozycję, jaką można było przedstawić na etapie projektowania bez 

wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia tras 

prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji 

otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. 2.2.4. Modyfikacje 

zaproponowane przez Wykonawcę muszą uzyskać ostateczną akceptację autorów projektu. 

2.2.5. Realizacja zaprojektowanych elementów musi się odbywać pod ścisłym nadzorem 

autorskim projektantów. 2.2.6. Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwiązań zamieszczonych 

w niniejszej dokumentacji mogą być wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

autorów projektu. 2.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby przeznaczonej do 

kierowania robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje o których mowa w rozdziale III 

ust. 7.3. 2.2.8. Wszystkie prace związane z montażem systemów (prace związane z 

prowadzeniem tras kablowych podtynkowo w całym obiekcie) objęte będą nadzorem 

dyplomowanego konserwatora zabytków z danej specjalności. Wszystkie prace związane z 

inwestycją wymagają uzgodnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 



2.2.9. Po wykonaniu instalacji należy wykonać i przekazać Zamawiającemu: 1) dokumentację 

powykonawczą zawierającą zmiany wprowadzone do projektu podczas wykonywania 

instalacji, 2) instrukcje obsługi centrali SSP, 3) książkę pracy instalacji SSP. 2.2.10. Próby 

odbiorcze winny nastąpić po okresie wstępnej pracy (min. 14 dni od pierwszego 

uruchomienia), w celu obserwowania stabilności instalacji w normalnych warunkach pracy. 

Próby odbiorcze o których mowa w niniejszym punkcie winny być przeprowadzone w takim 

terminie, aby nie kolidowały z terminem odbioru końcowego wszystkich prac stanowiących 

przedmiot zamówienia. Próby odbiorcze i odbiór instalacji sygnalizacji pożarowej powinny 

być przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego lub 

jego przedstawiciela. Próby odbiorcze obejmują: 1) sprawdzenie czy wymagane dokumenty 

zostały dostarczone, 2) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrów, które przez oględziny 

da się skontrolować, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją, 3) przeprowadzenie prób 

funkcjonalnych prawidłowej pracy instalacji, łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i 

sieci transmisji, poprzez uruchomienie uzgodnionej liczby wybranych losowo ostrzegaczy 

pożarowych. 2.2.11. Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, które przewidziane są 

do obsługi i bieżącej kontroli automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru w obiekcie, a także 

wszystkie osoby z kierownictwa Zamawiającego powinny być przeszkolone w obsłudze 

systemu. 2.3. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 

patent czy pochodzenie wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, że 

dopuszcza się rozwiązania nie gorsze niż opisane, spełniające wymagania techniczne, 

funkcjonalne, eksploatacyjne, jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 

równoważnych parametrach technicznych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i jakościowych, 

nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji. 2.4. Wymagany minimalny okres gwarancji na 

wykonane prace (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego. Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres na jaki Wykonawca wydłuży gwarancję 

na wykonanie prac (materiały i robociznę). Dokładny okres gwarancji określony zostanie po 

wyborze oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert tj. ceny, oraz 

wydłużenia gwarancji. 2.5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć 

materiałów i urządzeń pierwszej jakości o najnowszych rozwiązaniach technologicznych 

gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia. 2.6. Wykonawca ma obowiązek 

posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie 



na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, karty 

gwarancyjne, i inne dokumenty świadczące o prawidłowym wykonaniu przedmiotu 

zamówienia). 2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 2.8. Prace należy wykonać zgodnie z 

załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora ze strony Zamawiającego. 2.9. 

Wykonawca na potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest zobowiązany 

prowadzenia prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do 

powietrza. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania produktów ekologicznych o 

małej zawartości NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne). 2.10. W związku z 

przeprowadzaniem robót na terenie placówki oświatowej, należy zachować szczególną 

ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. 

Wykonawca winien zapewnić szczególne bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom 

SOSW w Borzęciczkach. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 2.11. 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć podpisany 

egzemplarz kosztorysu ofertowego uwzględniający zakres prac zgodny z dokumentacją 

projektową, na ogólną wartość jak w złożonej ofercie. 2.12. Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania odpowiedniego dowodu zawarcia oraz opłacenia umowy ubezpieczenia w zakresie 

prowadzonej działalności. 

II.5) Główny kod CPV: 45312100-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45343000-3

45000000-7

45000000-7

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: 

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 precyzuje warunku określonego powyżej 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą, która 

pełnić będzie funkcje kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia do 



wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami). 

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 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: 

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

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

wykazania braku podstaw do wykluczania w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1 pzp,

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:

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) wypełniony formularz ofertowy 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 3) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp 4) oświadczenie o 

podjęciu środków naprawczych 5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje 6) 

pełnomocnictwo, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż 

upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 



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 

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 wykonania przedmiotu zamówienia 60,00

Dodatkowa gwarancja 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: 

Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy 



Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej: 1) 

terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: a) w 

razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez która strony rozumieją 

m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk, inne zdarzenia mające 

charakter siły wyższej; o czas trwania siły wyższej; b) jeżeli przyczyny z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót c) gdy wystąpi konieczność wykonywania robót zamiennych lub innych 

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na stan wiedzy technicznej, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) jeżeli wystąpi brak 

możliwości wykonywania robót z powodu nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) w związku z dokonaniem ewentualnych odkryć 

archeologicznych w obiekcie lub jego otoczeniu uniemożliwiające prowadzenie robót. f) 

działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy. 2) 

wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2, 3) zmiany 

osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy, 4) zmiany podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, pod warunkiem wykazania zamawiającemu, iż 

proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

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: 2020-02-17, godzina: 09:00, 

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 skłądania 

ofert) (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 


