
Ogłoszenie nr 585820-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.  

Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę 

Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. 

Płocka  101 , 09100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail 

pzd2044@wp.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.pzd-plonsk.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.pzd-plonsk.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk  

 

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: Przebudowa mostu JNI 30002825 

przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku  

Numer referencyjny: DT.272.12.17  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  



 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz 

z dojazdami w Płońsku” . 2. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następującego 

zakresu robót: 1. Rozbiórka elementów ulicy i chodników, 2. Ustawienie krawężnika 

betonowego, ustawienie obrzeży betonowych przy chodniku, wykonanie opaski z kostki 

betonowej, 3. Budowa chodnika po prawej stronie o nawierzchni z kostki betonowej, 4. 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej, 5. 

Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, 6. Obsianie trawą i pielęgnacja 

terenów nieutwardzonych, UWAGA: Roboty drogowe – „elementy ulic” - związane m.in. z 

wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych oraz opasek nie obejmują zakresu pokazanego 

nas rys. nr 1 „Widok z góry” w części mostowej projektu budowlanego. W związku z tym 

ograniczeniu uległy również „roboty przygotowawcze”, „roboty rozbiórkowe”, 

„podbudowy”, „roboty wykończeniowe” oraz „urządzenia bezpieczeństwa ruchu”. 

Ograniczeniu uległy roboty związane z wykonaniem zjazdów. Z wykonania wyłączone są 2 

zjazdy w km0+172 oraz 0+201. Wszystkie powyższe zmiany zostały ujęte w załączonym do 

SIWZ „przedmiarze robót drogi + mosty” oraz „formularzu ofertowym drogi + mosty” . 

Materiały z rozbiórki (kostka betonowa, obrzeża, krawężniki) stanowią własność 

zamawiającego i należy je składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 1 w Płońsku 

przy ulicy Płockiej 101. Odległość od placu budowy – do 2 km. Przedmiot zamówienia został 

opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych (Załączniki Nr 8.1 - 8.5 ), która określa standardy jakościowe 

odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zakresem 



dokumentacji budowlanej zaprojektowane do wykonania roboty budowlane uwzględniają 

wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników. 3. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB), a także zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami 

bhp, ppoż., stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z 

warunkami umowy. 5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do 

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich 

parametry w celu dokonania kontroli, zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, 

przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6. Zabrania się Wykonawcy 

stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub 

posiadają parametry gorsze, niż wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, które będą 

używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z 

przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 7. Zamawiający 

dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż 

podane w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów 

nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i STWiORB. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych 

materiałów. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż 

stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany 

do ich zastosowania. 9. Wykonawcy proponuje się sprawdzenie miejsca robót oraz jego 

otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez 



Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie 

umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający określa poniższe 

wymagania: 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty 

ogólnobudowlane, roboty demontażowe/rozbiórkowe, roboty murowe, roboty tynkarskie, 

elewacyjne, roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne oraz 

inne prace fizyczne rozumiane jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz 

wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; 

pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. 

Szczegółowy wykaz czynności zamieszczony został w Opisie przedmiotu zamówienia w 

projekcie budowlanym. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 2) Wykonawca w terminie 4 dni od dnia 

zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności 

wskazane przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 

wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i 

nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji 

zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. 

wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie 

później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach 

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy 

dotyczące podwykonawców. 3) Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do 

kontroli, w miejscu wykonywania czynności stanowiących wykonywanie pracy w rozumieniu 

Kodeksu pracy, spełniania przez Wykonawcę i jego Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może 

także zostać przeprowadzona, na wniosek Zamawiającego, przez właściwe do tego 



organy/instytucje; 4) W przypadku stwierdzenia uchybienia/uchybień w spełnianiu przez 

wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę Wykonawcy zostanie 

naliczona kara umowna określona we wzorze umowy  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45233120-6 

45223300-9 

45233162-2 

45233220-7 

45233222-1 

 

 

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: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polegającego 

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w zamówieniu podstawowym o 

wartości nie większej niż 250 000,00 zł.  

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: 2017-11-30  

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 

wykonał jedną lub więcej robót budowlanych polegające na budowie lub przebudowie 

chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej 

na drodze klasy D lub wyższej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Do 

przeliczenia wartości robót podanych w innej walucie niż PLN Zamawiający zastosuje średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. b) w zakresie potencjału osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 

minimum jedną osobą: • posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia 



budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 

lub które zostały wydane na podstawie przepisów prawa obowiązujących w innych krajach 

oraz • minimum roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Osoba wskazana przez 

Wykonawcę w wykazie osób musi brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby jest 

możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.  

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: 

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 

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

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:  

a) 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 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 (wg wzoru Załącznik Nr 4 do SIWZ), b) wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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 ( wg wzoru Załącznik Nr 5 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)  

Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz oferty 

cenowej (wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ) , 2) oświadczenia określone w Rozdziale VIII 

pkt 1 ppkt 1) i 2) niniejszej SIWZ( wg wzoru Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ), 3) dowód 

wniesienia wadium, 4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów -jeżeli dotyczy, 5) niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone,  

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  

Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do udziału 

w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

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

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 

2015 poz. 978 i 1240). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku 

bankowego: 43 8230 0007 0022 6471 2000 0005 Kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do 

oferty. Na dowodzie wpłaty określić nazwę postępowania, na które wnoszone jest wadium. 



Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez Bank odcinek polecenia dokonania 

przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego. 2) Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w 

pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania 

ofert. 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w postaci 

oryginału dokumentu (w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania) oraz kserokopii 

dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4) Nie wniesienie wadium w 

wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, skutkuje odrzuceniem oferty. 5) 

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i zawierać w swej treści następujące elementy: a) nazwę 

Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta( banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne określenie 

nazwy postępowania, na które wnoszone jest wadium, c) kwotę zobowiązania, d) termin 

ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, e) klauzule nakazujące zwrot dokumentu po 

jego wygaśnięciu, f) klauzule nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na 

wypadek, gdyby: − Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub − nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub − zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub − 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 ofert złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 6) Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub 

pełnomocnika.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 



przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

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 Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

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:  

Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczące terminu 

realizacji zamówienia: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia 

nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą strony umowy. W takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego. b) w 

przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu 

realizacji zamówienia ( np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej). W takim przypadku 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. c) w 

przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenia robót 

objętych umową, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej utrzymujących się dłużej niż 2 tygodnie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych udokumentowanymi danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej. d) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny 

dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji gdy dalsze wykonywanie 

przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. 

Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas 

niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) 

do dalszego wykonywania prac. e) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających 

prowadzenie robót, f) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od 

założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 

uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 

kolidującego uzbrojenia. g) w przypadku innych obiektywnych przeszkód 

uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, h) ze względu 

na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) w przypadku konieczności 



wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym 

terminie realizacji przedmiotu zamówienia. j) w przypadku konieczności wykonania 

zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu 

Umowy, k) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę). l) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 2) zmiany dotyczące 

wynagrodzenia: a) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. W takim wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu 

o wartość robót objętych rezygnacją. 3) pozostałe zmiany: a) zmiana danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ( np. zmiana danych teleadresowych, zmiana 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); b) w przypadku stwierdzenia 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy 

praca i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; Możliwa jest zamiana umowy 

polegająca na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, 

wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest 

zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków 

konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z 

członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. 4) 

zmiana w zakresie podwykonawstwa; a) Możliwe jest samodzielne realizowanie umowy, 

pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia. b) Możliwe jest 

zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie. c) Możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy 

Wykonawca zadeklarował samodzielną realizacje zamówienia. d) Możliwa jest zmiana 

podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 



zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Warunkiem dokonania zmian, o 

których mowa powyżej jest: 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2) 

uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod 

rygorem nieważności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wykazanych do 

realizacji zamówienia – pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę pisemnego 

uzasadnienia wprowadzanej zmiany. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego 

wyjaśnienia, może wyrazić zgodę na proponowaną zmianę bądź je odrzucić z podaniem 

przyczyny. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych 

parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. 

Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W 

powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z 

projektantem odnośnie proponowanych zmian. 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne 

rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób 

obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi 

ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do 

zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 6. 

Zmiany, o których mowa w ust. 3 – 5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.  

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: 2017-09-25, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  



Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 


