
Ogłoszenie nr 320958 - 2016 z dnia 2016-10-11 r. 
 

Kłodzko: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D  
w miejscowości Stary Wielisław na długości 1,3 km 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 działal-
ność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówie-
nie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginali-
zowanych  
nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kate-
gorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakła-
dy 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 postępowa-
nia: 
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 kontak-
tów:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkow-
skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 890723858, ul. Objaz-
dowa  20, 57-300  Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 748680180, e-mail sekreta-
riat@zdp.klodzko.pl, faks 748680190.  
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.bip.klodzko.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
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 człon-
kowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowa-
nia, 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 ad-
resem (URL) 
tak  
www.zdp.bip.klodzko.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia 
tak  
www.zdp.bip.klodzko.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adre-
sem 
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  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny spo-
sób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej 
Adres:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko - pokój nr 1 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: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 
3291D w miejscowości Stary Wielisław na długości 1,3 km 
Numer referencyjny: ZDP/2000/AZ/21/2016 
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 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budow-
lanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre-
ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania na-
dana przez Zamawiającego: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary 
Wielisław na długości 1,3 km” 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: Przebudowa 
nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław na długości: 1,3 km 3. Zakres 
prac, obejmuje: 1) ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem z frezowania – na szerokości 100 cm wraz 
z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem; 2) frezowanie nawierzchni asfaltowych 



na zimno, grubości średniej 6 cm z dowozem do miejsca wykonania poboczy; 3) wyrównanie podbudowy 
mieszankami mineralno-asfaltowymi – mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem 
asfaltowym 0-11 mm – warstwa profilująca w ilości 50 kg/m2; 4) wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego, warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-11 mm grubości 5 cm – jezdnia + zjazdy; Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia określa: załącznik nr 1 do SIWZ– dokumentacja rysunkowa, załącznik nr 4 do 
SIWZ – kosztorys ofertowy. Szczegółowe warunki wykonania robót określa: Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że 
ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodze-
nia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, 
urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego i nie 
będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważno-
ści zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga za-
trudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na-
stępujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) kierowanie robotami budowlanymi (kierownik 
budowy w specjalności drogowej); 2) kierowanie budową (np. inżynier budowy); 3) organizowanie pracy 
na budowie i nadzoru (np. majstrowie, brygadziści); 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamó-
wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 6. 
Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania.  
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8 
Dodatkowe kody CPV:45233000-9 
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 maksy-
malna 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  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ra-
mowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 16/12/2016 
II.9) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZ-
NYM 
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 dokonuje opisu spełnienia warunku. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: • w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie lub 
remoncie (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zm.) drogi o wartości robót równej co najmniej 100.000,00 zł netto i udokumentuje, że robota ta 
została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończo-



na. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – „Wy-
kaz robót budowlanych” (załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. • dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 
osobą posiadającą uprawnienia: kierownik budowy (branża drogowa) - posiadający uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń – z doświadczeniem 
zawodowym na stanowisku kierownika budowy na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie, 
przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi o wartości równej co najmniej 100.000,00 zł netto, posia-
dającym uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w do-
kumentacji technicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez 
Wykonawcę – „Wykaz osób” (załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. Osoby przewidziane do pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wyda-
ne zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm), 
określone w art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obo-
wiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane. Natomiast w przypadku osób, które uzy-
skały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone 
w ustawie z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie 
świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe Rady Izby Inżynierów albo udokumento-
wać że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 
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 infor-
macją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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 POSTĘPOWA-
NIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wy-
kluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wy-
stawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWA-



NIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z po-
daniem 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. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pu-
blicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-
nania 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 POSTĘPOWA-
NIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
NIE DOTYCZY 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy wg wzoru na załącz-
niku nr 4 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do repre-
zentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie 
przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do repre-
zentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołą-
czonej do oferty; 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalo-
gów 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  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie ka-
talogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządze-
nia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczo-
ny, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamó-
wienia: 
nie  
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: 
Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 80 

Gwarancja 20 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczo-
ny)  
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 prze-
prowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  



Informacje dodatkowe  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zasto-
sowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicz-
nej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymaga-
nia techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postą-
pień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
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 podsta-
wie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca 
na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 2) 
dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać udzielona, pod warunkiem zapewnie-
nia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w SIWZ; 3) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 4) dopuszczalna 
jest zmiana osób wymienionych w „Wykazie Pracowników świadczących usługi” 5) dopuszczalna jest 
zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu 
przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonaw-
cy; 6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące 
zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, tj. konieczność wykonania dodatkowych robót budowla-
nych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający działając z należytą starannością 



nie mógł przewidzieć, a których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, o ile: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych; b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. 7) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie 
ulegną stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagro-
dzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie; 8) 
dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: a) gdy, w wyniku 
przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia, zagrożony jest umowny termin zakończenia ro-
bót, przesunięcie terminu nastąpi o okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy; b) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicz-
nej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność; c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia termi-
nowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi 
sieciami/urządzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało 
wpływ na umowny termin realizacji zadania, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwać będą roboty budowlane związane z usunięciem tych kolizji; e) w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożli-
wiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres 
dłuższy niż 10 dni kalendarzowych, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie; g) w przypadku wystąpienia siły wyższej - za siłę wyższą uznawane będą zdarze-
nia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częścio-
wo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się 
uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest 
wykazać strona, która się na nią powołuje. 9) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonaw-
cy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-
nawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zapro-
ponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-
nawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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: 26/10/2016, godzina: 11:00,  
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 postę-
powaniu  
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzy-
znania 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 sfi-
nansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał prze-
znaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 



 


