
Ogłoszenie nr 511174-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.  
 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy 

Bielany: wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę i 

zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-

Sportowego zlokalizowanym przy ulicy Lindego 20 w Warszawie 

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 %)  

0% 

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: Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego 

Warszawy w Dzielnicy Bielany, krajowy numer identyfikacyjny 14116568300000, 

ul. ul. Conrada  6 , 01922   Warszawa, woj. mazowieckie, państwoPolska, 

tel. 226 338 680, e-mail apawlak@crs-bielany.waw.pl, faks 226 338 654.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.crs-bielany.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

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



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

http://www.crs-bielany.waw.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

http://www.crs-bielany.waw.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:  

z zachowaniem formy pisemnej  

Adres:  

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 

6, 01-922 Warszawa 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót 

budowlanych mających na celu przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 

pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego zlokalizowanym przy 

ulicy Lindego 20 w Warszawie  

Numer referencyjny: ZP-1/CRS?2017  

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: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie robót budowalnych mających na celu przebudowę i zmianę sposobu 

użytkowania pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

zlokalizowanym przy ulicy Lindego 20 w Warszawie. 1. Zamawiający wymaga, 

aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i 

pieszych, stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające 

dojście do budynków. 2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego 

prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy co najmniej od 

godziny 7.00 do godz. 21:00 przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 3. 

Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem 



przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 4. Odzyski materiałów i 

surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 

dokona ich składowania w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, chyba że 

Zamawiający wyraźnie postanowi inaczej. 5. Rozbiórkę materiałów 

przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca 

będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 

uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany 

i właściwy dla danego asortymentu. 6. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do 

ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny koszt. 

7. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca 

podda unieszkodliwieniu na własny koszt. 8. Koszt zabezpieczenia terenu robót 

musi być włączony w cenę oferty. 9. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę 

w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 1) gwarantować 

odpowiednią jakość, a w szczególności posiadać parametry techniczne i jakościowe 

odpowiadające właściwościom materiałów przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej, 2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 

STWiORB, 3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych 

zawartych z Unią Europejską, 4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte 

przy wykonywaniu robót budowlanych, 6) być wolne od praw osób trzecich w 

dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 10. Zamawiający nie 

przewiduje udzielania zaliczek. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

udzielenia zamówienia w podziale na części. 12. Ewentualne podane w opisach 

nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a 

mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 

technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 



równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań 

równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i 

wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w 

zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w 

projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. 

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas 

niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. 13. Zamawiający żąda by 

Wykonawca wskazał w ofercie (oświadczeniu) część zamówienia, której 

wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z wskazaniem nazwy 

podwykonawcy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu 

dokonania wizji lokalnej należy złożyć wniosek określający imię i nazwisko osoby 

wyznaczonej do dokonania wizji. Wniosek należy doręczyć zamawiającemu 

(osobiście, poczta, kurier itp…) lub przesłać na adres email: biuro@crs-

bielany.waw.pl  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

 Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45110000-1 

45262500-6 

45421152-4 

45432100-5 

45332300-6 

45330000-9 

45311200-2 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: 0,00  

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 możliwość udzielenia zamówienia 

polegających na powtórzenie podobnych robót budowlanych, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 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:  

  lub dniach:  

lub  

 data rozpoczęcia: 2017-07-10 00:00:00   lub zakończenia: 2017-08-21 00:00:00  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego 

warunku;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego 



warunku;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) dysponuje Kierownikiem Budowy – posiadającym 

następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone 

od dnia uzyskania uprawnień bez ograniczeń) na stanowisku Kierownika Budowy 

lub Kierownika robót; • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

budową i robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę. b) dysponuje 

Kierownikiem Robót Elektrycznych – posiadającym następujące kwalifikacje: • co 

najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót 

Elektrycznych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień, • 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • aktualny 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę 

izbę c) dysponuje Kierownikiem Robót Instalacji Sanitarnych- posiadającym 

następujące kwalifikacje: • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na 

stanowisku Kierownika Robót Instalacji Sanitarnych lub kierownika budowy, 

liczone od dnia uzyskania uprawnień. • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, • aktualny wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego wydane przez tę izbę. d) wykaże się w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty 



budowlane o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 brutto każda, w ramach których 

były zrealizowane roboty o zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Uwaga: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które 

polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 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 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:  

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa 

zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

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:  

odpisu 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.5.2) 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  

wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, oraz 



załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w 

szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 

do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 

- poświadczenie, - inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

powyżej. Jeżeli wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać 

przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług 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, 

sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – 

jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego W przypadku 

podpisywania oferty lub dokumentów przez pełnomocnika oraz w przypadku 

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołaczyć 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

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  

W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda 

wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł. 



 

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:  

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: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60 



termin gwarancji 20 

termin wykonania 20 

 

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: Nie  

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:  

Nie  

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: 

licytacja wieloetapowa  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie 

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. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu 

wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli 

jej/ich wykonanie w terminach określonych w §3 Umowy jest niemożliwe z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności: a) 

konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), 

w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a 

powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje 

przedmiotu Umowy, b) ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub 

zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony 

przez Zamawiającego, c) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub 

orzeczeń sądowych; d) w przypadkach wskazanych w §3 ust. 5 Umowy; 2) zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania 

przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu 

realizacji prac), spowodowanej m. in., choć nie wyłącznie: a) okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b) zmianą 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, c) treścią 

decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, d) wystąpieniem kolizji z 



realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez 

Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających 

wpływ na realizacje przedmiotu Umowy; 3) zmiany wynagrodzenia: a) w 

przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej – 

jako bezpośredni skutek tych zmian, lub b) w przypadku zmiany obowiązującej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT):  jeśli zmiana stawki VAT będzie 

powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,  jeśli zmiana 

stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia 

przez wykonawcę, c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W celu 

uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie 

modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności: 1) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób 

wskazanych do kontaktów między Stronami,  

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: 2017-06-01 , 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 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:  
 


