
Gmina Międzyzdroje: Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu

poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach

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 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji Programu

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” , cel ogólny LSR „Poprawa wykorzystania walorów

turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania”

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 501124-N-2020 z dnia 2020-01-08 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: Gmina Międzyzdroje, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.

Książąt Pomorskich  5 , 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail

um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyzdroje.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)

Nie 



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.miedzyzdroje.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 na adres wskazany poniżej 

Adres: 

Gmina Międzyzdroje Książąt Pomorskich 5 72-500 Międzyzdroje Polska

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 przyłączy wod-kan do zasilania i

montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na

plaży w Międzyzdrojach 

Numer referencyjny: RI.ZP.271.1.2020.AR 

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: 

tylko jednej części 

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: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia, zgodnie z

Projektem budowlanym i Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: OW.5101.263.19.JJ

(7), jest: 1) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, wzdłuż

zejścia "C" w ciągu Alei Gwiazd, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu ułożenia instalacji (ręcznie lub

przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku oraz zasypanie wykopów

wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji wodociągowej z rur

żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym przykryciem 1,4 m, c)

wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148 x 90 cm, d)

wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie wydmy, z

przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem 1,4 m, e)



montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym fundamencie

betonowym; 2) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,

wzdłuż zejścia "F" na przedłużeniu ul. Rybackiej, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu ułożenia

instalacji (ręcznie lub przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku oraz

zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji

wodociągowej z rur żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym

przykryciem 1,4 m, c) wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148

x 90 cm, d) wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie

wydmy, z przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem

1,4 m, e) montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym

fundamencie betonowym; 3) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z

uzbrojeniem, wzdłuż zejścia "H" na przedłużeniu ul. Wesołej, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu

ułożenia instalacji (ręcznie lub przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku

oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji

wodociągowej z rur żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym

przykryciem 1,4 m, c) wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148

x 90 cm, d) wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie

wydmy, z przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem

1,4 m, e) montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym

fundamencie betonowym: pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami

prawa oraz wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

stanowiącej zał. do SIWZ. 1.1.1. Zakres prac obejmuje: Budowę przyłączy wodociągowych wraz z

uzbrojeniem w zejściach na plażę i w części dróg gminnych składającej się następujących elementów: -

montaż przewodów wodociągowych z rur PE SDR 17 PN10 oraz PE RC o średnicach od 32 do 63mm, -

montaż zasuw i armatury wodociągowej, - montaż studni i komór pomiarowych i z armaturą. Budowę

przyłączy kanalizacji sanitarnej w zejściach na plażę i w części promenady nadmorskiej - dróg gminnych

składającej się następujących elementów składającej się następujących elementów: studzienek

przyłączeniowych - rozprężnych z GRP z włazem antynarodowym, Przewodów PE SDR 17 PN10 oraz

PE RC o średnicy 63mm, budowa przewodów grawitacyjnych z rur PCV SN8 litych średnicy De160 mm.

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz

zabezpieczenie obcych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, rozbiórkę i

odtworzenie nawierzchni, wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu, utrzymanie wykopu w

stanie suchym, przygotowanie podłoża pod przewody i pod obiekty na sieci, badanie zagęszczenia



podłoża, ułożenie przewodów wodociągowych, montaż armatury wodociągowej, geodezyjne wytyczenie

trasy sieci wodociągowej oraz pomiar geodezyjny powykonawczy, zasypanie i zagęszczenie wykopu z

demontażem umocnień ścian wykopu, badanie geotechniczne zagęszczenia wykopu, próby ciśnieniowe

wodociągu, płukanie sieci wodociągowej, badanie bakteriologiczne wody pochodzącej z wybudowanej

sieci, dezynfekcja sieci wodociągowej, wywóz i utylizację na legalnym składowisku urobku z wykopów,

wywóz i utylizację na legalnym składowisku materiałów z rozbiórki, odtworzenie terenu po robotach,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji

sanitarnej obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie prac przygotowawczych, w tym

rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur

ochronnych, wykonanie wykopu w gruncie kat. III-I wraz z umocnieniem ścian wykopu przygotowanie

podłoża pod przewody i obiekty na sieci, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni

kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem

umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań

wymaganych w specyfikacji technicznej. Wykonanie oznakowania informacyjnego: 3 tablice o

wymiarach A 3 z informacją o dofinansowaniu na czas realizacji operacji i po jej zakończeniu - po 1 szt.

przy każdym zejściu na plażę. 2. Lokalizacja inwestycji: Zakres robót obejmuje część terenów działek

stanowiących 3 zejścia na plażę: 1) zejście na plażę nr C - przedłużenie Alei Gwiazd działki nr 256, 60/8,

431/3 obręb nr 0020 Międzyzdroje ; 2) zejście na plażę nr F - przedłużenie ul. Rybackiej działki: nr 430/3,

74/3, 60/7 obręb nr 0020 Międzyzdroje; 3) zejście nr H - przedłużenie ul. Wesołej działki nr 10, 60/7,

60/3, 69/2, 430/3 obręb nr 0020 Międzyzdroje Do ww. działek gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny,

własność i umowę użyczenia. Lokalizacja przedmiotowych instalacji jest określona w projekcie

budowlanym na mapach, stanowiących zał. do SIWZ. 3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. Projekt

budowlany - " Projekt budowy przyłączy wod-kan do zasilania i montaż prysznicy plażowych, w celu

poprawy walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach, stanowi zał. do SIWZ 4. Opis

materiałów użytych do inwestycji Ogólne wymagania i Normy zostały określone w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej zał. do SIWZ . 5. Gwarancja i atesty

Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin

gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego

ostatecznym protokołem odbioru. Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu

karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin

użytkowania. 6. Pozostałe informacje Podane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe materiałów

i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania

parametrów jakościowych danego wyrobu. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia

się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie



ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego

innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry

jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie elementu mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż

wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia

obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu

zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się

niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny

przedmiotu zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił

w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności

pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie

oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym

odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Materiały uzyskane z rozbiórki

konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią

własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla

ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają

na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów

równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z

art. 30 ust.5 ustawy p.z.p. 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45232150-8

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 



PLN 

(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: 2020-04-30 

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: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy



spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 1) w okresie ostatnich pięciu lat

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

okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlana w zakresie budowy, przebudowy przyłączy wod-

kan o wartości brutto 50.000,00 zł i załączą dowody określające, czy robota została wykonana

należycie oraz 2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj.:

kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych)- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych

urządzeń cieplnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ocena spełniania

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

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: 

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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)

Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), Kosztorys ofertowy

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 0 

Maksymalna liczba wykonawców  0 

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: 

Nie 

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: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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

Okres gwarancji 40,00

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

nieograniczony) 

Nie 

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 na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza

zmiany postanowień niniejszej umowy: 1) po uprzednim aneksowaniu terminu obowiązywania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

dopuszcza zmianę w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z

powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami,

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie

temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu) b) gdy wystąpią warunki

geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie

umowy, c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje

społeczne, działania militarne d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w



szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania

zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) gdy wystąpi opóźnienie w wydaniu decyzji

administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na

mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym

w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, g) jeśli wystąpi

brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

2) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zakres przedmiotu umowy okaże się mniejszy

niż przewiduje to dokumentacja techniczna. 2. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i

zgody obydwu Stron 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: 2020-01-24, 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 

> 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


