
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie: 
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku 
WSCKZiU w Koninie  

 
Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane na stronach UZP pod nr  641182-N-2018  w dniu 
2018-10-26 r.  

 
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: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 30227890200000, ul. ul. 
Przemysłowa  4 , 62510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 243 70 36, e-mail 
sekretariat@medyk.konin.pl, faks 63 242 42 15.  
Adres strony internetowej (URL): www.medyk.konin.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
 
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  
www.medyk.konin.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Nie  
www.medyk.konin.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: Rozbudowa układu komunikacyjnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU w Koninie  
Numer referencyjny: 2200.2.2018.KG  
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: 3.1 Przedmiotem inwestycji jest : „Rozbudowa wewnętrznego układu 
komunikacyjnego będąca częścią zadania pod tytułem –Modernizacja i powiększenie parkingu ” 
dla budynku dydaktyczno-wychowawczego wraz z poprawą dostępności dla osób 
niepełnosprawnych poprzez wyznaczone miejsca dla pojazdów parkujących Projektowana 
budowa utwardzeń terenu obejmuje: - Rozbiórkę istniejących dróg, utwardzeń, obramowań. - 
Budowę nowych dróg dojazdowych spełniających wymagania dla pojazdów przeciwpożarowych 
- Budowę miejsc postojowych oraz pozostałych utwardzeń - Przebudowę odwodnienia 
istniejącego terenu - Przebudowę oświetlenia wraz z elementami kamer - Przebudowę ogrodzenia 
wraz z bramami wjazdowymi - Nasadę zieleni wysokiej i niskiej Zestawienie powierzchni lp 
Wyszczególnienie Powierzchnia m2 1 Powierzchnia działki 19759,00 2 Powierzchnia dróg 
wewnętrznych z kostki betonowej – proj. 1 760,00 3 Powierzchnia chodników z kostki betonowej 
– proj. 640,00 4 Powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej – proj. 934,00 5 
Powierzchnia terenów utwardzonych – proj. 270,00 6 Pow. zabudowy budynku WSCKZiU 
-istniejąca 1810,00 7 Pow. zabudowy pozostałych obiektów - istniejąca 40,00 8 Inna pow. 
utwardzona (schody , place , murku) -istniejąca 3635,00 9 Powierzchnia terenów zielonych 
10670,00 Obiekty małej architektury: 1. Projektuje się za bramami wjazdowymi szlabany 
automatyczne hydrauliczne np. FCC615. z domofonem. 2. Projektuje się dwie bramy wjazdowe 
jedną przesuwną ,a drugą dwu skrzydłową . 3. Projektuje się wymianę istniejącego ogrodzenia na 
nowe systemowe z paneli ogrodzeniowych Kanalizacja deszczowa. Przedmiotem inwestycji jest 
również przebudowa oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej obsługującej wewnętrzny 
układ komunikacji przy budynku WSCKZiU w Konin znajdujący się przy ul. Przemysłowej. 
Przyczyną przebudowy przyłącza jest rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego. 
Realizowana inwestycja będzie ograniczać się do działki nr 396. Zakres przebudowy ww. 
przyłącza obejmuje wymianę rurociągów wraz ze studniami, budowę nowego odcinka 
odprowadzającego wodę z placu przed budynkiem internatu oraz podłączenie do istniejącego 
kolektora deszczowego Ø400 zgodnie planem zagospodarowania terenu. System nawadniania 
Zakres robót obejmuje również kompleksową modernizacją terenu zielonego. Planowane jest 
obsadzenie terenu zielonego roślinnością i pielęgnację jej z wykorzystaniem systemu 
automatycznego nawadniania. Nawadnianie realizowane będzie za pomocą zraszaczy. 
Zaprojektowano zraszacze z głowicami wynurzalnymi (wysuwanymi z ziemi na wys. 10 cm w 
czasie nawadniania). Teren nawadniany podzielony będzie na 13 sektorów obsługiwanych przez 
13 sekcji nawadniających włączanych automatycznie jedna po drugiej tak, aby nie pracowały 
równocześnie. Teren zostanie ogrodzony. W części ogrodzonej zlokalizowane będą skrzynki z 
rozdzielaczami na poszczególne sekcje i z zaworami elektromagnetycznymi. Woda do 
nawadniania terenu zielonego doprowadzona będzie istniejącej instalacji wody poprzez wpięcie 
się do głównego przewodu w piwnicy budynku. Na przewodzie (odejście na nawadnianie) 
zamontowana zostanie studzienka z wodomierzem, zaworem antyskażeniowym oraz króćcem z 
zaworem do podłączenia sprężarki celem opróżniania z wody na okres zimowy instalacji 
nawadniającej oraz zasilających ją przewodów zlokalizowanych poza budynkiem. Oświetlenie 
zewnętrzne. Oświetlenie wykonać na słupach oświetleniowych, kompozytowych o wysokości 6 i 
8 m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych odpowiednich dla zastosowanego 
rodzaju konstrukcji. Na słupach zamontować na wysięgnikach oprawy zewnętrzne LED o mocy 
75W i 63 W Kanalizacja teletechniczna Do wykonania jest 3-otw. Kanalizacja 
telekomunikacyjna dla potrzeb instalacji monitoringu, zasilania domofonów, zasilania bram 
wjazdowych i zasilania oświetlenia zewnętrznego. Kanalizację należy wykonać z rur PCV o 
ilości i średnicy zewnętrznej dopasowanej do potrzeb. Instalacja dozoru telewizyjnego Instalacja 
dozoru telewizyjnego obejmuje montaż kamer telewizyjnych na zewnątrz budynku i na słupach 



oświetlenia zewnętrznego. Zieleń Obsianie terenu trawą posadzenie drzew i krzewów  
 
II.5) Główny kod CPV: 45233200-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45100000-7 
45111300-1 
34992300-0 
45231330-9 
45232120-9 
45223800-4 
45311000-0 
45231000-5 
45311200-2 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30  
 
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczeń, o których mowa w pkt. 9.3 
SIWZ.  
Informacje dodatkowe  



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na 
kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 PLN  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
1. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
minimum dwie roboty budowlane związane z budową dróg, ulic, placów wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy 
załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone 2.dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w tym personel kierowniczy posiadający uprawnienia do 
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności drogowej 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane , należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. Do wykazu 
w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że 
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby 
samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 2. zaświadczenie właściwego 
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne 
dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
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. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert 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; ( np. protokoły odbioru robót ) 2. 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; 3. a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego  



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) SIWZ 2. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta 
wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć 
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 3. Oryginał wniesienia wadium 
jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej  
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  
20 000,0 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych ) w sposób i na zasadach określonych w SIWZ  
 
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:  
 
 
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 
gwarancje 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:  
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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie: 1) 
terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: a) działania 
siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i 
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 
b) zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót będących następstwem okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, konieczności zmian dokumentacji technicznej o ile 
miały wpływ na termin wykonania umowy, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne 
tj. - intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice – o wysokości 10 mm/m² lub śniegu trwające 
łącznie powyżej 20-tu dni (liczone po przekazaniu terenu budowy ); - ujemne temperatury 
uniemożliwiające wykonywanie robót; - termin zakończenia robót może zostać przesunięty o 
czas przerwy w robotach (w sytuacjach opisanych w lit.c czas przerwy nalicza się po 



przekroczeniu wskazanych wyżej terminów), udokumentowany wpisem do dziennika budowy 
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) umożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, e) 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, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, f) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) 
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) konieczność zrealizowania 
jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy b) wystąpienia warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji, rozpoznania w terenie w zakresie znalezisk archeologicznych, wystąpienia 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków 
terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności 
napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, e) konieczności 
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) zmiany osobowe: a) zmiana 
osoby kierującej robotami drogowymi z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać 
kwalifikacje zgodnie z warunkami opisanymi SIWZ w rozdz. 6 pkt.6.7 lit. c) a w przypadku 
otrzymania za wskazana osobę punktów w ramach kryteriów – kwalifikacje osób zgonie z 
wykazanym doświadczeniem, nowa osoba musi otrzymać taka samą liczbę punktów lub większą, 
- zmiany określone w pkt. 3 lit. a mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej 
stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może 
nastąpić w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany 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, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 5) zmiana lub 
rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie 



nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca 
swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczenia 
w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz wybrane przesłanki 
fakultatywne z art. 24 ust. 5 ustawy j.w wskazane w SIWZ oraz, że spełnia warunki udziału 
określone w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca; 6) 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych 
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. W przypadku 
wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w 
formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany 
winien zawierać np.: opis zdarzenia, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to przypadków, kiedy 
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 3. 
W przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z 
tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie 
wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany 
umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 5. Po 
otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego 
zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 6. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie 
pisemnej w drodze aneksu Umowy, 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: 2018-11-09, godzina: 12:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> PLN  
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  
 
 
 

 

 


