
Ogłoszenie nr 590718-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.  
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w 

Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej 

lokalizacji.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

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  

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: Zamawiający: Powiat Krotoszyński ul. 56 Pułku 

Piechoty Wielkopolskiej 10 63-700 Krotoszyn NIP: 621-169-40-66 REGON: 

250854754 Pełnomocnik: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn tel: 62 588 

04 01 fax: 62 588 04 02 Strona główna www: http://www.spzoz.krotoszyn.pl 

Strona internetowa, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ: 

http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/. NIP: 621 15 36 551 REGON: 000310226. 

Godziny urzędowania: Poniedziałek – piątek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy): 7.30 – 15.05 Zamawiający - Powiat Krotoszyński na podstawie art. 15 

ust. 2 i ust. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) powierzył przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie postępowania, w imieniu 

i na rzecz zamawiającego osobie trzeciej, to jest Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, który działa jako Pełnomocnik 

Zamawiającego. Ilekroć w niniejszym postępowaniu mowa jest o czynnościach 

dokonywanych przez Zamawiającego - uprawnionym do dokonywania tych 

czynności jest Pełnomocnik Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.  

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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

krajowy numer identyfikacyjny 31022628200, ul. ul. 

Młyńska  2 , 63700   Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 

5880390 w. 253, e-mail spzoz@krotoszyn.pl, faks 625 880 402.  

Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.krotoszyn.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):  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

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  

www.bip.spzoz.krotoszyn.pl 



 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.spzoz.krotoszyn.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:  

forma pisemna - operator pocztowy lub kurier, doręczenie osobiste  

Adres:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 

Krotoszyn Sekretariat 



 

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: Pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w 

Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej 

lokalizacji.”  

Numer referencyjny: DTECH/1/10/17  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

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 pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Wsparcie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala 

Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług 

medycznych w jednej lokalizacji.”, w tym pełnienie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: Wykonanie robót 

budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. 

Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury. 2. W ramach 

pełnienia funkcji inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do 

kompleksowej organizacyjnej, administracyjno-finansowej i prawnej obsługi 

projektu wraz z rozliczeniem środków z instrumentu JESSICA2 pozyskanych na 

jego realizację oraz do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót 

budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. 

Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury w branżach:  

konstrukcyjno-budowlanej;  instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych;  instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 3. Szczegółowy zakres 

obowiązków Wykonawcy zawarty jest w części IIIa niniejszej SIWZ („Opis 

przedmiotu zamówienia”). 4. Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się w 

dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, 

decyzji o pozwoleniu na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB), stanowiących Część IIIb niniejszej SIWZ. 5. 



Zamawiający informuje, iż w projektach wykonawczych w stosunku do projektów 

budowlanych nastąpiły zmiany o charakterze nieistotnym. W związku z 

powyższym w przypadku rozbieżności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

pomiędzy zapisami projektów budowlanych i projektów wykonawczych – 

obowiązujące są zapisy projektów wykonawczych. 6. Warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia określone zostały w części II niniejszej SIWZ („Wzór 

umowy”). 7. Rozbudowie podlegać będzie czynny obiekt szpitalny. Wykonawca 

obowiązany będzie koordynować roboty budowlane w sposób gwarantujący 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 

możliwość ciągłego świadczenia usług na rzecz pacjentów. Roboty budowlane nie 

mogą być prowadzone w godzinach pomiędzy 20:00 a 7:00, a za pisemną zgodą 

Zamawiającego mogą odbywać się w innych terminach. 8. Na podstawie art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) 

osób wykonujących następujący zakres czynności: obsługa administracyjno – 

biurowa projektu. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia 

w zakresie, o którym mowa w pkt 8. W tym celu Wykonawca w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązany 

będzie przedkładać wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz 

z wykazem Wykonawca składać będzie do wglądu zanonimizowane kopie umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności 

wymagane przez Zamawiającego w pkt 8. Kopia umowy o pracę musi zawierać 

następujące informacje: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na 

rzecz Zamawiającego, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz wymiar 

etatu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób 

wykonujących czynności opisane w pkt 8 przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności opisane w pkt 8 w terminie wskazanym 



przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar 

umownych w wysokości określonej w umowie.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71530000-2 
71540000-5 
71541000-2 
72224000-1 
71248000-8 

 

 

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:  24   lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia usunięcia wad i usterek 

robót budowlanych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót 

budowlanych, końcowego rozliczenia tych robót oraz końcowego rozliczenia 

projektu. Okres realizacji zamówienia podzielony został na następujące etapy: 1) 

etap przygotowawczy, trwający od dnia zawarcia Umowy do dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 2) etap realizacji 

projektu, w tym zadania inwestycyjnego Wykonanie robót budowlanych 

polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w 

Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury, trwający od dnia 

przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia usunięcia wad 

i usterek robót budowlanych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót 

budowlanych, końcowego rozliczenia tych robót oraz końcowego rozliczenia 

projektu. 2. Okres świadczenia usług przez Wykonawcę: 24 miesiące od dnia 

zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia w przypadku zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia 

projektu, w tym robót budowlanych w ramach projektu lub przedłużający się 

proces wyboru wykonawcy robót budowlanych. 3. Wskazany w ust. 2 okres 

świadczenia usług może ulec zmianie w trybie określonym w § 13 umowy. 4. W 

przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu, Wykonawca zobowiązany jest do 

dalszej realizacji przedmiotu umowy w ramach umówionego wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

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. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w oświadczeniu o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się 

posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie 

mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Dla 

wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający 

przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego 

postępowania.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 

zamówienia, każde polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami 

budowlanymi obejmującymi rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego 

kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych 

nadzorowanych w ramach każdego zamówienia nie mniejszej niż 10.000.000 PLN 

brutto. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 

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



działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia 

polegające na zarządzaniu projektem infrastrukturalnym lub pełnieniu funkcji 

inżyniera kontraktu lub pełnieniu funkcji inwestora zastępczego projektu 

infrastrukturalnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę obiektu 

budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót 

budowlanych w ramach każdego z projektów nie mniejszej niż 15.000.000 PLN 

brutto. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia 

niniejszego postępowania. c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się 

dysponowaniem zespołem osób o następujących kwalifikacjach:  co najmniej 

jedną osobą do sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym doświadczenie przy 

nadzorowaniu co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego 

rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności 

publicznej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15.000.000 PLN brutto 

Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych 

krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych;  co najmniej jedną osobą do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

w specjalności sanitarnej posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie 



zawodowe w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

w tym doświadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego zadania 

inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego 

kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 15.000.000 PLN brutto Dopuszcza się osoby posiadające 

równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;  co najmniej jedną 

osobą do sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej 

posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 3 

letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w tym doświadczenie przy nadzorowaniu co 

najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub 

przebudowę obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej, o 

wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15.000.000 PLN brutto Dopuszcza 

się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;  

co najmniej jedną osobą do pełnienia roli Kierownika Projektu posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz posiadającą co najmniej 3 

letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu projektów infrastrukturalnych 

obejmujących rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego, w tym 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu lub Koordynatora Zespołu 

Inwestycyjnego lub Inżyniera kontraktu co najmniej jednego zadania 

inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego 

kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 15.000.000 PLN brutto ; ,  co najmniej jedną osobą do pełnienia roli 

Specjalisty ds. rozliczeń , odpowiedzialnej za właściwe przygotowanie rozliczenia 



projektu, dokonywanie właściwego opisu dokumentacji finansowej jak i 

merytorycznej projektu, posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 

prawnicze lub techniczne, posiadającą biegłą znajomość ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o rachunkowości, posiadającą doświadczenie w 

rozliczaniu co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego obejmującego rozbudowę 

lub przebudowę obiektu budowlanego, o wartości robót budowlanych nie mniejszej 

niż 15.000.000 PLN brutto;  co najmniej jedną osobą do pełnienia roli Eksperta 

ds. Prawnych – Prawnika (Radcy prawnego/ adwokata) posiadającą wykształcenie 

wyższe oraz uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego, 

posiadająca doświadczenie zawodowe jako radca prawny/ adwokat/ prawnik 

zagraniczny polegające co najmniej na rocznej, kompleksowej obsłudze prawnej co 

najmniej 1 projektu infrastrukturalnego o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 15.000.000 PLN brutto oraz doświadczenie zawodowe w 

przygotowaniu i nadzorowaniu w imieniu Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Nie dopuszcza się łączenia roli Kierownika 

Projektu z inną rolą wymienioną powyżej.  

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: Informacje wymagane w zakresie wymaganym na potrzeby 

oceny oferty w ramach kryterium "Doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia" dotyczące osoby kierownika projektu należy złożyć wraz z 

ofertą. 

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 2 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, tj.: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym 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) 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, 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) 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 Pzp, 5) oświadczenia Wykonawcy o braku 

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenia Wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania 

prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania 

wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, 9) oświadczenia Wykonawcy o 



niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716 ze zm.). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 

1: 1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 

6 ustawy Pzp, 2) ppkt 2-4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) i 2.2) lit. b), powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt 2.2) lit. a), powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienie pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 



właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1), składa 

dokument, o którym mowa w pkt 2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się. 

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) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego w opisie sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. na kwotę nie mniejszą niż 100 

000,00 zł. 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

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



podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

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

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 4) wykazu osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

I. 1) Oferta musi zawierać: a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Oświadczenia, i dokumenty, o których mowa w 

rozdziale VI pkt 1 -5 niniejszej SIWZ, c) dokument, z którego wynika 

upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeżeli ofertę podpisuje 

pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika 

uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej 

czynności, chyba, że takie umocowanie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych 

w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 



o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w 

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 2) Zaleca się złożenie wraz z ofertą 

dokumentu (lub kopii dokumentu) potwierdzającego wniesienie wadium. II. 1. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 5000,00 zł. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia 

wadium w innej walucie niż złoty polski. 3. Wadium może być wniesione w 

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 2016 r. poz. 359 ze zm.). 4. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, muszą być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Powinny one zawierać 



następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie 

ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności 

gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie o zobowiązaniu się nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia 

Zamawiającemu całej kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z 

oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia wystąpiły 

okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na 

podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wadium wnoszonego w 

formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter 

solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter 

subsydiarny. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

następujący rachunek Zamawiającego: BGK O/Poznań nr 74 1130 1088 0001 3013 

7120 0003 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: DTECH/1/10/17 8. W 

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający 

uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na 

rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu (kopii 

dokumentu) potwierdzającego wpłatę wadium. 9. W przypadku wnoszenia wadium 

w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy 

spinać trwale z ofertą. 10. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało 

wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwróci 

wadium: 1) wszystkim Wykonawcom – niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.1), 2) 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) niezwłocznie – na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 



12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.1), jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

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

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

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:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

Nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 



będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie
cena 60,00 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30,00 
Czas dojazdu na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych 10,00 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 



wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: a) jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących 

przepisów prawa, przy czym zmiana ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na 

realizację umowy; b) jeżeli wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian podmiotowych 

po stronie Wykonawcy, będących następstwem dozwolonego przekształcenia 

podmiotu; c) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób wchodzących w skład 

Personelu Wykonawcy, przy czym nowe osoby będą posiadały co najmniej takie 

kwalifikacje, jakich Zamawiający wymagał w postępowaniu; d) jeżeli wystąpi 

konieczność zmiany (wydłużenia lub skrócenia) terminów umownych: 

przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany (wydłużenia) 

terminu zakończenia projektu, w tym robót budowlanych w ramach projektu lub 

przedłużający się proces wyboru wykonawcy robót budowlanych; e) w razie 

zaistnienia po zawarciu umowy zdarzeń niezależnych od stron, o charakterze 

działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – 

strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji 

usług, o których mowa w niniejszej Umowie podlegać będzie zmianom w 

przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 polegać będzie na waloryzacji 

jego wysokości w oparciu o wykazany przez Wykonawcę wskaźnik wzrostu 

kosztów w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit a)-c). 

4. W przypadku, jeżeli zmiany przepisów dotyczących okoliczności, o których 

mowa w ust. 2 lit a) – c) skutkować będą obniżeniem kosztów wykonania 

zamówienia – Zamawiający obniży wysokość należnego Wykonawcy 



wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik obniżki w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit a)-c). 5. Zmiany, o których mowa w ust. 

2-4 dotyczyć będą wyłącznie wysokości wynagrodzenia niewypłaconego. 6. Każda 

zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej 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: 2017-10-06, 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  

> język 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 

 

 

 

 
 

Wydruk strony
 

 


