
Ogłoszenie nr 564931-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych: 
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi po-

wiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów” 
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 działal-
ność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawo-
dową 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 wyko-
nawców 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 sie-
dzib, 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 Euro-
pejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 89072385800000, 
ul. Objazdowa  20 , 57-300  Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748680180, 
e-mail sekretariat@zdp.klodzko.pl, faks 748680190. 
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.bip.klodzko.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypad-
ku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który 
z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak 
http://www.zdp.bip.klodzko.pl/ 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak 
http://zdp.bip.klodzko.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: Tak 
Inny sposób: w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie danych .pdf, 
.doc, .docx, .xls lub .xlsx. za pomocą miniPortal-u 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: w formie pisemnej 

http://zdp.bip.klodzko.pl/


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 do-
stępne: Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach 
zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów” 
Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/11/2020 
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 okre-
ślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na in-
nowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wykonanie doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D 
w miejscowości Gorzanów” 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: usługa 3. Zamówienie obejmuje: 
wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża odcinka, o dłu-
gości 100 m, drogi powiatowej 3237D w miejscowości Gorzanów. Projektowane roboty geologiczne wykonywane będą 
w granicach działek nr 287/1, 287/2, 452/3 i 819, obręb: 0004 Gorzanów, gmina: Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, 
powiat: kłodzki, województwo: dolnośląskie. 4. Zakres prac - na podstawie „Projektu robót geologicznych dla określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D 
w miejscowości Gorzanów” (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), obejmuje wykonanie: 1) 15 otworów badawczych w tym: 
- 5 otworów rdzeniowanych w skałach osadów kredy [piaskowce, mułowce, wapienie, margle] o głębokości 22 m każdy, 
w związku z poszerzeniem korpusu drogi o dodatkowy pas jezdni, - 5 otworów badawczych o głębokości 10 m w we-
wnętrznej stronie muru w celu podjęcia decyzji o dodatkowym wzmocnieniu konstrukcji poszerzanego pasa drogi, za-
bezpieczeniu obiektu zabytkowego przed przestrzennym odkształceniem pod wpływem wibracji podczas remontu oraz 
przebudowy i poszerzenia jezdni, - 5 otworów badawczych o głębokości 6 m na przedpolu kamiennego muru oporowe-
go, 2) badań laboratoryjnych, badań terenowych i opróbowanie otworu; 3) prac geodezyjnych; 4) przedsięwzięć tech-
nicznych, technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpie-
czeństwa pracy i ochrony środowiska; 5) geologicznej dokumentacji wynikowej (wszystkie elementy dokumentacji nale-
ży w formie elektronicznej zapisać na nośniku CD) 5. Nadzór geologiczny upoważniony jest do: 1) korekty głębokości 
otworów wiertniczych, w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych o ± 10 %, 2) korekty konstrukcji 
otworów wiertniczych, w zależności od stwierdzonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych, 3) zmiany 
lokalizacji otworów wiertniczych w granicach działek nr 287/1, 287/2, 452/3 i 819 obręb 0004 Gorzanów, gmina Bystrzy-
ca Kłodzka – obszar wiejski, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, w zależności od lokalnych warunków litologicz-
nych i technicznych, 4) poboru prób w zależności od stwierdzonej litologii, charakteru utworów skalnych i zawodnienia. 
6. Przy wykonywaniu otworów badawczych należy uwzględnić uwagi i zalecenia zawarte w: 1) Decyzji Starosty Kłodzkie-
go nr PG.6540.3.2019 z dnia 31.01.2020 r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geolo-
giczno-inżynierskich dla zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorza-
nów” 2) w piśmie z Wytwórni Wód Mineralnych „MINERAL” sp.. j. M. Duda – A. Maślanka Zakład Pracy Chronionej ul. 
Nadrzeczna 4a, 57-521 Gorzanów z dnia 10.09.2019 r. do firmy Skar Centrum Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 
Kielce 3) w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 
58-300 Wałbrzych nr W/N.5183.1942.2019.AU z dnia 05.09.2019 r. do firmy Skar Centrum Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 
5/19, 25-503 Kielce UWAGA! Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o udzielenie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu 
Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie. Dokumentację należy opracować w oparciu o: - Ustawę z dnia 9 czerw-
ca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 2019 r. poz. 868.), Ustawę z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” (Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.), Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 
1614, 2244, 2340), Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2067,2245, z 2019 r. poz. 730) - z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej, jak również 
w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowi-ska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych do-
kumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-



nych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie informacji 
dotyczących ruchów mas ziemi [Dz.U. z 2007 nr 121 poz. 840.] - Wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 31 marca 2016 w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie zagrożonej 
przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego. - Prawo Budowlane [ Dz.U. z 2017 r., poz. 1332] - Polskie 
Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1 Zasady ogólne. Polskie Normy PN-EN 1997-2 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 6. Z uwagi na zapisy w 
art. 29 ust 3 ustawy PZP, w dokumentacji technicznej wykonanej w ramach niniejszego zamówienia NIE MOGĄ SIĘ ZNA-
LEŹĆ jednoznaczne odwołania do prawnie zastrzeżonych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne firmy. 7. Na podstawie art. 
29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przed-
siębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia, tj.: - wszystkie czynności składające się na przedmiot zamówienia, chyba że z odrębnych prze-
pisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 8. Wymagania zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wy-
konujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo 
w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i wa-
runkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 71351910-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

71352000-0 

71331000-7 

71351200-5 

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: 2020-11-30 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-11-30 

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 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: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termi-
nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną geolo-
giczną dokumentację wynikową (dokumentację geologiczno-inżynierską) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówie-
nia, o wartości równej co najmniej 50.000,00 zł netto i udokumentuje, że usługa ta została wykonana w sposób należyty 
oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i prawidłowo ukończona. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 



w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - „Wykaz usług” (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspól-
nie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. W przypadku wykazania przez wykonawcę warto-
ści niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, zamawiający jako 
kurs wyliczeniowy wa-luty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 
o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank nie publikuje średniego kursu danej 
waluty, za podstawę wyliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty, publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogło-
szenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany; 
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: 
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 4 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 PODLE-
GA 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 WE-
ZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
1. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia następujących 
dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niżej wymienione doku-
menty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach 
lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) odpis z właści-
wego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-
su do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Do-
kumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-
dania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezen-
tacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 3 stosuje się. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWA-
NIE 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: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicz-
nej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świad-
czeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 wyko-
nane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWA-
NIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY 
PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzy-
staniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 3) pisemne zobowiązanie o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1), w przy-
padku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; 4) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wy-
konawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej do oferty 
umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.; 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium 
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 elektro-
nicznych: 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: 
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 zaku-
pów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektro-
nicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ra-
mach 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 ter-
min ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 



Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy bę-
dą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połą-
czeń: 
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 

Termin płatności 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 pu-
blicznego, 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 doko-
nano wyboru wykonawcy: Tak 



Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiana umowy może być dokonana w przy-
padku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przy-
padku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) dopuszczalna 
jest zmiana terminów Umowy określonych w § 2 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron 
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) wezwania przez organy administracji publicznej lub 
inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy; c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa 
terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 
administracyjnego; d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy; e) zmiany przepisów prawa; f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z 
form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; g) odkrycia zabytku lub 
wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; h) przedłużającej się procedury przetargowej na 
wybór wykonawcy robót budowlanych; i) zobowiązania przez właściwy organ do opracowania Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji objętej niniejszym zamówieniem; j) konieczności wprowadzenia zmiany 
terminu Umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę. 2) 
dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należy-
tego Wykonawcy wynagrodzenia; 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie rachunku bankowego 
wskazanego w Umowie; 4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany sa-
mego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu); 5) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypad-
ku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa 6) do-
puszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowanie i rozliczanie dla 
celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 
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: 2020-08-11, 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 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, 
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
 


