
 

 

Ogłoszenie nr 586805-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.  

Gmina Wolbórz: w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Modernizacja - rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - 

Golesze Duże” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020  

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: Gmina Wolbórz, krajowy numer identyfikacyjny 59064785900000, 

ul. Pl. Jagiełły  28 , 97-320  Wolbórz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 164 251, , e-mail 



poczta@wolborz.eu, , faks 446 164 241.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.wolborz.4bip.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  

http://www.wolborz.4bip.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://www.wolborz.4bip.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: w formule zaprojektuj i wybuduj 

pn. ,,Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - 

Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”  

Numer referencyjny: ZP.271.14.2020  

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. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: 

,,Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice 

na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”. 2. Przedmiotem zamówienia w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót 

budowlanych związanych z modernizacja- rozbudową drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - 

Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże. 3. Zakres zamówienia : 

1) Dokumentacja projektowa obejmuje: a) zmianę decyzji środowiskowej; b) uzyskanie 

pozwolenia wodno-prawnego; c) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej; d) wykonanie projektu podziałów nieruchomości; e) wykonanie i zatwierdzenie 

projektu czasowej i stałej organizacji ruchu; f) sporządzenie projektów wykonawczych; g) 

sporządzenie projektu zagospodarowania wyspy projektowanego ronda roślinnością 

niskopienną lub płożącą, wieloletnią; h) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót; i) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem 

na branże. 2) Roboty budowlane, dotyczą zamierzenia budowlanego w skład którego 

wchodzą: a) rozbudowa jezdni do szerokości 6,0m; b) wykonanie obustronnych poboczy o 



szerokości 1 m, w tym na odcinku od węzła Studzianki do miejscowości Kaleń obustronne 

pobocza o nawierzchni asfaltowej, pozostałe o nawierzchni z destruktu asfaltowego; c) 

wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Ścieżkę rowerową na istniejącym 

rondzie w miejscowości Młoszów należy oddzielić barierką separacyjną; d) przebudowa 

skrzyżowania z DP1526E i DG110537E na rondo wraz z zagospodarowaniem wyspy 

roślinnością niskopienną lub płożącą, wieloletnią w ilości 2 rośliny/m2. Przed wkopaniem 

nasadzeń należy wykonać podwójne zabezpieczenie podłoża agrowłókniną, którą należy 

przykryć kamieniem ozdobnym; e) przebudowa istniejących lub w razie konieczności budowa 

nowych przepustów pod drogą; f) odnowienie istniejących i wykonanie nowych rowów 

wzdłuż drogi; g) wykonanie zjazdów do wszystkich działek razem z przepustami na rowie; h) 

budowa oświetlenia ścieżki rowerowej; i) budowa oświetlenia na skrzyżowaniach z drogami 

gminnymi i powiatowymi; j) budowa oświetlenia w terenach zabudowanych; k) usunięcie 

wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną; l) wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego oraz elementów BRD, m) wykonanie w obrębie skrzyżowań 

oświetlonych przejść dla pieszych i wykonanie w ich obrębie chodników z wyłączeniem 

skrzyżowania istniejącego typu rondo w miejscowości Młoszów; n) w miejscowości Janów, 

Kaleń i Młoszów wykonanie po obu stronach wiat przystankowych z odcinkami chodników 

połączonych z przejściami dla pieszych; o) budowa kanału technologicznego. 4. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym pn.: 

Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na 

odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże oraz Programie Funkcjonalno- Użytkowym pn.: „ 

Budowa kanału technologicznego” będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ (załącznik nr 

9 do SIWZ). 5. W związku z potrzebą poszerzenia pasa drogowego i wykonania podziałów 

gruntów sąsiednich (pkt. 1.6.1. PFU pn.: „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 

1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” ) 

Zamawiający wskazał aby nie dopuścić do sytuacji potrzeby wyburzenia budynków 

mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych poza pasem drogowym. Należy wyburzyć 

budynek gospodarczy zlokalizowany obecnie częściowo na działce drogowej nr 230 obręb 

Stanisławów oraz działce nr 157 obręb Stanisławów. Jest to jedyny budynek przewidziany do 

rozbiórki. 6. Ze względu na budowę kanału technologicznego Wykonawca dokona zmiany 

decyzji środowiskowej. Dopuszcza się również zmianę decyzji środowiskowej w związku ze 

zmianą lokalizacji pasa drogowego.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45314300-4 

45316110-9 

71320000-7 

 

 

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: 2022-09-30  

 

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 stawia warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który 

wykaże: - wykonanie co najmniej 2 (dwóch) projektów budowlanego polegającego na 

budowie / rozbudowie / przebudowie dróg, każdy o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto i 

długości drogi nie mniejszej niż 2 000 mb; wykonany w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

okresie. - wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / 

rozbudowie / przebudowie dróg, każda o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto i o 

długości minimum 2 000 mb wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie. - iż dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, która uczestniczyć 

będzie w realizacji zadania posiadającą uprawnienia: - do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą min. 5- letnie doświadczenie zawodowe 

(od daty uzyskania uprawnień); - do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i posiadającą min. 5- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania 

uprawnień); - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą min. 5- letnie doświadczenie zawodowe 

(od daty uzyskania uprawnień); - na stanowisku Kierownika Budowy z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



przepisów i posiadającą min. 5- letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień 

na stanowisku kierownika budowy; - na stanowisku Kierownika Robót z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień 

na stanowisku kierownika robót i/lub budowy; - na stanowisku Kierownika Robót z 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą min. 5 

letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika 

robót i/lub budowy; - geodety posiadającego uprawnienia geodezyjne, wynikające z ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. 

zm.)  

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  

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:  

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) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 



Wykonawca składa: - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 

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

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ – 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 rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie wg załącznika nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 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)  
– w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 1 do SIWZ; – w 

zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wg załącznika 2 do 

SIWZ; – formularz ofertowy wg załącznika do SIWZ – pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), – 

zobowiązanie podmiotu trzeciego wg załącznika nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy), - grupa 

kapitałowa  

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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: b) poręczeń bankowych lub 

poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; 

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 299). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim oddział 

Wolbórz, Nr konta: 05 8985 0004 0050 0556 1522 0007 z adnotacją: „wadium- Modernizacja 

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł 

Studzianki - Golesze Duże.” 4. Wadium wniesione powinno być przed upływem terminu 

składania ofert. 5. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem 

wykonawcy z postępowania. 6. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu 

należy dołączyć do oferty. 7. Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez 



zamawiającego formach należy dołączyć do składanej oferty. 8. Poręczenie lub gwarancja 

stanowiące formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że 

na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje 

jego bezwarunkowa wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie okoliczności uzasadniające 

zatrzymanie wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.  

 

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 oferty  60,00 

Wydłużony termin gwarancji  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. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę do 

przedłużenia terminu wykonania robót : 1) wystąpienie warunków atmosferycznych, 

geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 

instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także- 

utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, których nie można było 

wcześniej przewidzieć, 2) Wystąpienie siły wyższej, 3) wystąpienie w trakcie wykonywania 

zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z 

zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania 

oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) 

wystąpienie zmian w przepisach prawa, 5) przekroczenie określonych w przepisach prawa 

terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 6) wydania postanowień lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, 

w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane. 2. W przypadkach, o 

których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych 

przedłuża się o: 1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, 

geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, 

fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, uniemożliwiających 

terminową realizację umowy, 2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w 

celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania 

archeologicznego, 3) czas opóźnia spowodowany siłami wyższymi, 4) czas opóźnienia o 

równy czas przekroczenia terminów określonych w przepisach prawa terminów wydawania 

decyzji, zezwoleń, itp., 5) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego 

postanowienia lub decyzji wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w 

przepisach ustawy - Prawo budowlane. 3. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w 

przypadku ; 1) zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowo; 2) zmiany osób 

odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 3) zmiany danych teleadresowych; 4) zmiany nr 



rachunku bankowego; 5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b p.z.p w 

celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Zmiany zakresu przedmiotu umowy 

wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według 

postanowień umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają 

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy niezależnie od jej wartości, jeżeli nie jest istotna w 

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 6. Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania 

części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i 

wiedzą techniczną a wykonaniem w zamian robót niezbędnych dla właściwego 

funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi kosztorys różnicowy. 7. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 8. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek 

zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż 

przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 2) koniecznością 

usunięcia sprzeczności w dokumentacji, 9. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 2) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jeżeli dotyczy a zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli 

dotyczy a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia), 10. Dopuszczalne 

są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może 

zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność 

lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

11. Dopuszczalne są zmiany, których łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 

albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

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: 2020-10-05, 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  

>  

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  

 

 

 

 

 


