
Ogłoszenie nr 610351-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.  

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Opracowanie projektu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z 

kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy 

Wyklętych 

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  
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: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 63068297700000, ul. ul. Konfederacka  4 , 60281   Poznań, 

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 850 83 40, e-mail sekretariat@ptbs.pl, faks 



618 523 124.  

Adres strony internetowej (URL): www.ptbs.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):  

art. 3 ust. 1 pkt 3  

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.ptbs.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.ptbs.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:  

dostarczenie oferty osobiste lub przesłanie pocztą, lub dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego  



Adres:  

PTBS sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4  

 

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: Opracowanie projektu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z 

kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy 

Wyklętych  

Numer referencyjny: ZP-15/PN/2017  

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: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: opracowanie 

przez Wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego układu drogowego wraz z 

wjazdami i zjazdami, oświetleniem i kanalizacja deszczową, łącznie z przedmiarami i 

kosztorysami (zwanymi dalej „Dokumentacją Projektową”) wraz z uzyskaniem ostatecznego 

pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy przedmiotowego układu zgodnie z koncepcją 

udostępnioną przez Zamawiającego i stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71520000-9 

71248000-8 



71330000-0 

71320000-7 

 

 

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

6 
   

 

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 określa tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 

mniejszej niż 100.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż 

złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez 

Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy ubezpieczenia).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej. Opis sposobu dokonania oceny 

spełniania tego warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 

2 projekty budowlane wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, gdzie długość 



zaprojektowanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 800 m (obydwa warunki mogą się łączyć). 

Posiadania zdolności zawodowej. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował następującymi osobami: - Główny projektant - koordynator prac: 

specjalność budowlana - specjalność inżynieryjna drogowa lub mostowa; min. staż 

projektowy - 3 lata; doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej 

specjalności dot. projektów branży drogowej lub mostowej - 3 (budowa nowej drogi / 

ulicy/obiektu lub rozbudowa lub przebudowa istniejącej drogi / ulicy / obiektu) wraz z 

infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, gdzie długość zaprojektowanej: drogi / ulicy jest 

nie mniejsza niż 800 m. lub długość zaprojektowanego obiektu w terenie zurbanizowanym 

jest nie mniejsza niż 50 m., - Projektant robót drogowych - specjalność budowlana - 

specjalność inżynieryjna drogowa; min. staż projektowy - 3 lata; doświadczenie (liczba 

wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności dot. projektów branży drogowej) - 3, w 

tym minimum 1 projekt z branży drogowej (budowa nowej drogi / ulicy lub modernizacja lub 

rozbudowa lub przebudowa istniejącej drogi / ulicy), wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, 

oświetleniem, gdzie długość zaprojektowanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 800 m., - 

Projektant robót sanitarnych - specjalność budowlana - specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych; min. staż projektowy - 3 lata; doświadczenie (liczba wykonanych projektów 

w odpowiedniej specjalności) – 3, - Projektant robót elektrycznych - specjalność budowlana - 

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; min. staż projektowy - 5 lat; doświadczenie (liczba wykonanych 

projektów w odpowiedniej specjalności) – 3, - Projektant zieleni - wykształcenie po kierunku 

studiów: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, doświadczenie- min. 2 projekty 

zagospodarowania zielenią pasa drogowego na terenie miasta. Uwaga 1: staż projektowy 

ustala się licząc lata kalendarzowe łącznie z rokiem uzyskania uprawnień do roku 2017 

włącznie. Uwaga 2: ww. projektanci muszą posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń, 

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 

poz. 1409 ze zm.). Uwaga 3: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji 

Projektantów w przypadku gdy, ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz 

doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. Uwaga 4: Oceniając doświadczenie 

wskazanych przez Wykonawcę osób, które wykonywać będą funkcje projektantów, 

Zamawiający uzna wyłącznie doświadczenie nabyte na stanowisku projektanta i / lub 

współprojektanta. Nie zostanie uznane doświadczenie nabyte w ramach pełnienia 

obowiązków osoby sprawdzającej projekt. Uwaga 5: za uprawnienia budowlane 

odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2008 r. nr 63, poz. 394).  

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 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  
Nie  

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. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 

2 SIWZ. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawc nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

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. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- 

załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykazu usług wykonanych, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 3. 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.  

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  
Opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Patrz Rozdział VI SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

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

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

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 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: pięć 

tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na obie części postępowania łącznie. 

2. Wadium może być wniesione w: 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. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w 

Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001, z 

dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP-15/PN/2017”. 4. Skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, podanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. 

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 

niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 



gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie 

gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające 

oświadczenie do wypłaty Zamawiającemu wadium w przypadkach gdy Wykonawca, którego 

ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - w odpowiedzi na 

wezwanie, o wyjaśnienia, oświadczenia, uzupełnienia dokumentów z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, f) przedmiotowe zobowiązanie gwaranta, poza zgodnymi 

z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie będzie 

zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego 

jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z 

obowiązującym prawem formy, g) właściwość miejscową do rozstrzygania sporów 

wskazywać będzie siedziba Zamawiającego, h) wszelkie przywołane w dokumencie 

gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa powinny zawierać w tekście 

gwarancji swoją definicję. 7. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do 

wadium składanego w formie poręczeń. 8. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii 

polecenia przelewu - załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 9. Wadium 

wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie 

oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność 

uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). 

Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie 

zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza 

akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. 10. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. 11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w 

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku określa art. 46 ustawy Pzp.  

 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

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

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 



elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Nie  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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:  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w granicach 

określonych w ustawie Pzp i na zasadach określonych poniżej. 2. Każda zmiana Umowy musi 

być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

którego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich 

wprowadzenia: 1) zmiana terminu wykonania Umowy: a) zmiany będące następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie realizacji 



Umowy przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk 

itp. bez winy Wykonawcy, - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 

sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy. W 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w punktach a) i 

b) termin końcowy realizacji Umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

rzeczywisty wpływ tych okoliczności na brak możliwości lub znaczne utrudnienia w 

wykonywaniu przedmiotu Umowy w sposób należyty. Każda taka zmiana wprowadzona 

będzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana terminu końcowego realizacji Umowy nie 

będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. 2) Pozostałe zmiany: a) siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie Umowy, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

prac; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 

świadczeniami, według Umowy, c) konieczność przedłużenia terminu końcowego realizacji 

Zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

spowodowane zmianą stawki VAT, 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d), będzie 

odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmieniona stawka podatku od towarów i usług. 5. W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W celu 

zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d), każda ze Stron 

może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy zawierającym uzasadnienie. 7. W terminie 10 dni od dnia przekazania 

wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 

Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 8. Wszystkie powyższe postanowienia 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę z poszanowaniem 

procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Każda taka 

zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. 9. W przypadku 

opisanym w ust. 3 pkt 2 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego 

porozumienia regulującego zasady rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Zamówienia. 

Porozumienie to przyjmie formę aneksu do umowy w sprawie zamówienia publicznego, który 

winien zostać zawarty w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego stosownego 

oświadczenia w tym zakresie. 10. W razie braku odpowiedniej w tych okolicznościach 

współpracy ze strony Wykonawcy uniemożliwiającej lub utrudniającej zawarcie aneksu, o 

którym mowa w ust. 9 powyżej zdanie drugie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

co do tej części Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 

dni od dnia, w którym upłynął termin na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 9, nie 

późnej jednak niż do dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego 

dokumentacji projektowej bez uwag. 11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy: 1) zmiana 



danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

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

wykonywania Umowy lub kontaktów między jej stronami, 12. Zmiana wprowadzana jest 

aneksem do Umowy. 13. Wszelkie zmiany wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki 

dopuszcza SIWZ, Umowa oraz ustawa Pzp. 14. Zamawiający poza innymi przypadkami 

określonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu prac, wynagrodzenia lub 

terminu końcowego realizacji Zamówienia w następujących przypadkach: 1) wystąpienia 

zmian stanu prawnego, 2) wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali 

ponadpaństwowej, 3) zmniejszenia zakresu prac objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady 

równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar 

wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposób w niej przewidziany, określą w 

niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki 

oraz sporządzą odpowiedni aneks. 15. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i 

Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących 

następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian 

w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą 

równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 

wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu Umowy. 16. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z 

poszanowaniem obowiązków wynikających z SIWZ i ustawy Pzp.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

1. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zamawiający zaleca, aby 

informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 

wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. 

III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy 

wykonawca otrzyma od niego wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego 

wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 



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

postępowaniu:  
Data: 2017-11-13, 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  

> 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 

 


