
Ogłoszenie nr 586686-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kal 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

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: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 51134078900000, ul. Sienkiewicza  24 , 11-600  Węgorzewo, woj. 



warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 427 28 28, , e-mail zukweg@internetmail.pl, 

zamowienia@zukwegorzewo.pl, faks 87 427 28 28.  

Adres strony internetowej (URL):  

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):  

Spółka prawa handlowe  

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.zukwegorzewo.pl/category/nowe-przetargi/  

 

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:  

W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za 



pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie, ul. Sienkiewicza 24, 11-600 

Węgorzewo, Sekretariat – budynek A  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kal  

Numer referencyjny: L.dz. 463 /2020  

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: Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy robót 

budowlanych: KANALIZACJA SANITARNA 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z rur PCV litych ø 200 mm SN8 o łącznej długości 1125,5 m, w tym: a) od 

studni S1 do studni istniejącej Si1 i od studni S7 do studni S15 - długość L=373,5 m b) od 

studni S16 do studni S29 i od studni S23 do studni istniejącej Si2– długość L = 752 m 2) 

budowę zbiorczych studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV ø 600/200 mm - 42 szt.; 

3) budowę przelotowej studni betonowej ø1200/200 mm (na planie zagospodarowania terenu 

studni przed przepompownią ścieków opisana jako PIAS1) – 1 szt.; 4) budowę odgałęzień 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV litych ø 160 mm SN8 o długości łącznej L=239 

m – 45 szt.; 5) budowę sieci kanalizacji tłocznej PE ø 75 mm o długości L = 6 m; 6) budowę 

przepompowni ścieków P1 – 1szt. wraz z szafką elektryczną i instalacją energetyczną. 

Wykonawca ma obowiązek dobrać i zamontować w przepompowni pompy odpowiadające 



zaprojektowanej wysokości podnoszenia. W zaprojektowanej przepompowni dobrane zostały 

niewłaściwe pompy. WODOCIĄG 1) budowę sieci wodociągowej z rur PE100 ø 110 mm 

SDR17 o łącznej długości L=560,4 m, od węzła W1 do węzła W17 i od węzła W13 do węzła 

W33; 2) budowę sieci wodociągowej z rur PE ø 90 mm o długości L=5,0 m, od węzła W5 do 

istniejącej sieci; 3) budowę przyłączy wodociągowych z rur PE ø 40 mm o długości L=92,0 m 

– 23 szt.; 4) montaż hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem o Rd=1800 mm; 5) 

montaż armatury towarzyszącej: trójników, zasuw i nawiertek z obudowami, skrzynek do 

zasuw, słupków z tabliczkami informacyjnymi oznakowujących zasuwy i nawiertki oraz 

oznakowanie rurociągów wodociągowych taśmą koloru niebieskiego z wkładką metalową – 

w ziemi. Ponadto w ramach realizacji zamówienia należy: - wykonać dezynfekcję sieci 

wodociągowej podchlorynem sodu oraz jej płukanie, - zapewnić obsługę geodezyjną w tym 

wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (3 egz.), - wykonać hydrauliczną próbę szczelności 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, w obecności 

przedstawiciela zamawiającego, - zlecić wykonanie badania jakości wody przez uprawnioną 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pod względem bakteriologicznym, w obecności 

przedstawiciela zamawiającego oraz dostarczyć pozytywne wyniki badań. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), przedmiarze robót.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45231300-8 

45232423-3 

 

 

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: 2020-12-30  

 

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 stawia w tym zakresie wymagań  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia może się ubiegać podmiot, który wykaże, że 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych) brutto  

Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego 

oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 8.1.2) SIWZ, które stanowi wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, następnie na 

podstawie dokumentu, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona tj. opłaconej polisy ubezpieczeniowej - fakt opłacenia polisy 

musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające 

doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej o długości co najmniej 1000 m, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane  

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: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego 

oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 8.1.2) SIWZ, które stanowi wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na 

podstawie dokumentu, złożonego na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, wykazu robót. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć 

dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

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, 2/w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ 

(Załącznik 3.4. do SIWZ). - Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ 

w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie 

nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

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:  

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

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

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

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

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty, 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/ dokument potwierdzający 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto  

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  



Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań  

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

1/ OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 IDW SIWZ, 2/ W przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane 

postanowieniami pkt 9.2. IDW SIWZ (propozycja treści zobowiązania - Załącznik 3.3), 3/ 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii (jeśli dotyczy)  

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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed 

upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od 

wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski nr: 55 1020 4753 0000 0202 0004 1053 (w tytule przelewu należy 

wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) b) poręczeniach 

bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych 

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

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. 

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji 

lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność 

za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 4. Gwarancja lub poręczenie musi 

zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wadium wniesione w formie 

gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium 

wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie 

nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem 

polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów 

prawa. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 

treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia przed 

podpisaniem umowy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, 

najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Ze względu na ryzyko związane z 

czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu 

ze stosownym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia 

ustawowych podstaw do jego zatrzymania.  



 

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  

 

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 (C)  60,00 

Okres gwarancji (G)  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:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

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

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający dopuszcza 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na: 1) zmianie 

przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, w przypadku gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań 

projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone 

błędem, 2) zmianie terminu zakończenia realizacji robót, w następujących przypadkach: a) 

wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) 

wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ 

na harmonogram realizacji robót podstawowych, c) w toku wykonywania przedmiotu umowy 

wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, 

konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi przez 

okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, d) w przypadku nieterminowego 

przekazania placu budowy przez zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, e) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. odkrycie 

nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie 

to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, f) w przypadku 

konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas jej wykonywania spowoduje 

wydłużenie terminu realizacji umowy, g) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych 

robót, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, h) wystąpienia 

robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które wykraczają poza przedmiot 

zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, 

rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii 

wykonywanych robót, i) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i 

będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót, 3) zmianie wynagrodzenia gdy: a) 

wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów 

robót zostanie ustalona w oparciu o niżej opisane zasady: Nowe pozycje robót zostaną 

wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wartość 

wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla 

województwa warmińsko-mazurskiego, cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz 

innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych 

w informacjach „Sekocenbud”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- 

Organizacyjnych Budownictwa – Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w 

informacjach „Sekocenbud”, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach 



„Intercenbud”, „Orgbud”, b) w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego 

z części, zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych 

zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o 

wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, c) w 

przypadku zmian technologicznych takich jak wprowadzenie robót zamiennych nie 

wykraczających poza specyfikę przedmiotu zamówienia lub konieczność zrealizowania 

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem roboty, d) w 

przypadku konieczności zmiany trasy sieci z przyczyn niezależnych od stron umowy, e) w 

przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności 

podatku VAT); 4) Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod 

warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż 

osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, 

śmierci lub innej sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się 

należycie ze swoich obowiązków, lub innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-10-05, godzina: 12:00,  

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  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


