
Ogłoszenie nr 532261-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.  

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.: Rozbudowa Teatru wraz z 

zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w 

Gorzowie Wielkopolskim –ETAP V. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

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: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., krajowy numer 

identyfikacyjny 21104551600000, ul. ul. Teatralna  9 , 66400   Gorzów Wielkopolski, woj. 

lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 728 99 32, , e-mail kontakt@teatr-gorzow.pl, , faks 0-95 

728 99 35.  



Adres strony internetowej (URL): www.teatr-gorzow.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):  

Samorządowa Instytucja Kultury  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

www.teatr-gorzow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.teatr-gorzow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

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: Rozbudowa Teatru wraz z 

zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w 

Gorzowie Wielkopolskim –ETAP V.  

Numer referencyjny: T/202/3/2/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiekcie 

czynnym Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (prowadzenie robót 

powinno odbywać się w sposób niezakłócający pracy pracowników i użytkowników), 

polegające w szczególności na wykonaniu: 1)wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach: 

07, 09, 016, 017, 019; 2)w hallu wejściowym – posadzek, malowania, rekonstrukcji 

elementów ozdobnych wg. Technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobień (wzorcem 

będą zdjęcia elementów, ujęte w dokumentacji technicznej), rozebrania sufitu; renowacji 

drewnianych drzwi, naprawy elementów drewnianych; malowania stolarki drzwiowej; 3)w 

hallu kasowym – rozebrania posadzek oraz rozebrania podłóg drewnianych, izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, podłogi drewnianej olejowanej, 

dębowej; izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych; malowania, tynkowania, gruntowania; 

renowacji drzwi drewnianych; malowania stolarki drzwiowej; wymiany okna drewnianego; 

montażu nowego skrzydła drzwiowego wnętrze do kawiarni; 4)w hallu szatniowym – 

rozebrania posadzek, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, podłogi drewnianej 

olejowanej, dębowej, wykonania tynków, gruntowania, malowania ścian, lady szatniowej, 



renowacji wieszaków szatniowych, oczyszczenia ich i pomalowania; 5)w kasie – rozebrania 

posadzek, rozebrania podłóg, założenia podłogi drewnianej, olejowanej, dębowej, izolacji, 

tynków, gruntowania, malowania ścian, ścianki działowej, ościeżnic drewnianych; 6)w hallu 

głównym – rozebrania posadzek, rozbiórki elementów konstrukcji betonowych, izolacji 

przeciwwilgociowej, podłogi drewnianej, olejowanej, dębowej; tynków, gruntowania, 

malowania ścian, naprawy sufitu kasetonowego; renowacji drewnianych drzwi; montażu 

nowych drzwi w holu głównym do klatki schodowej; impregnacji drewna, szpachlowania 

drewna; ręcznego cyklinowania i szlifowania; 7)w biurach – rozebrania posadzek, rozebrania 

podłóg, izolacji, podłogi drewnianej, olejowanej, dębowej, tynkowania, gruntowania, 

malowanie ścian; 8)w portierni i na klatce schodowej – zerwania posadzek, demontażu i 

montażu wycieraczki, tynków, gruntowania, malowania ścian, schodów i balustrady; 9)w 

foyer – małej scenie – rozebrania posadzek, rozebrania podłóg drewnianych, podłogi 

drewnianej, olejowanej, dębowej; demontażu okładziny ściennej, tynków, gruntowania i 

malowania ścian demontażu starych luster, montażu okien drewnianych, obsadzenia 

parapetów; renowacji drewnianych drzwi; 10)w hallu wejściowym bocznym – renowacji 

drewnianych drzwi; malowaniu i podobnych, 11)w sali bufetowej – renowacji drzwi, 

impregnacji, montażu i dopasowania skrzydeł drzwiowych, schodów; 12)w hallu górnym na 

piętrze – renowacji podłóg z desek, wykonanie tynków, gruntowania, malowania ścian, 

renowacji drzwi drewnianych, naprawy i uzupełnienia elementów drewnianych; 2.Ponadto 

Wykonawca wykona: 1)ocieplenie ścian zewnętrznych części niezabytkowych obiektu, 

2)prace na elewacji – ocieplenie ścian fundamentowych, 3)cokoły, 4)roboty rewitalizacyjne 

na elewacji części zabytkowych bez ocieplenia, 5)zejście do piwnicy, 6)schody przy 

kawiarence, 7)prace elektryczne i naprawcze w kawiarence 8)schody przy hallu wejściowym 

bocznym, 9)schody do Sali bufetowej, 10)roboty w magazynie, 11)roboty elektryczne, 

12)roboty w zakresie branży sanitarnej, 13)wyposażenie w meble pomieszczeń określonych w 

dokumentacji, z akcesoriami (klamki, zawiasy, uchwyt, okucia, zamki) dostosowanymi pod 

względem technicznym i estetycznym do mebli już istniejących  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45212322-9 

45453000-7 

45330000-9 

45331000-6 

45310000-3 

45421100-5 

39130000-2 

45421153-1 

 

 

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: 2017-11-20  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 1.posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 

500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert; 2.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie 

gwarancyjnej ubezpieczenia 1 500 000,00 zł,  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1/wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

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

których roboty te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej dwie porównywalne roboty, tj. 

obejmujące swoim zakresem roboty budowlane, konstrukcyjne, wykończeniowe oraz 

instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 

instalacji elektrycznych), na sumę brutto nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł każda, w tym jedna 

robota budowlana, w zakresie której wystąpiły prace renowacyjne na obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków na sumę brutto 1 500 000,00 złotych; 2/wykazane roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone; 3/dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje (dopuszcza się łączenie w/w specjalności 

jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez 

Zamawiającego uprawnienia), tj.: 4/kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz 3-

letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami na obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków, 5/kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym co najmniej uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

6/kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym co najmniej uprawnienia budowlane 



w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, 

Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 

zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

65).  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP z Wykonawcami którzy również złożyli oferty 

w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

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/Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 

brutto co najmniej 1 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 



złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2/Dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę 

gwarancyjną brutto co najmniej 1 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, który w jednoznaczny i wystarczający sposób 

potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 

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

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

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

rzecz których roboty te zostały wykonane; 4/Dowody (referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykazane roboty były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty) określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone; 5/Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 zł. 1.Wadium może być 

wniesione w następujących formach: 1)poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3)gwarancjach ubezpieczeniowych 

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2.Miejsce i sposób wniesienia wadium 

1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: nr 38124064941111001051712801.  

 

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) 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:  
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:  

 

Czas trwania:  

 

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 60,00 

gwarancja 20,00 

Doświadczenie Kierownika budowy 20,00 

 

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: 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 zastosowanie 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 

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:  

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy: 1.dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. w przypadku 

konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek 

okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy tj.: 

1)wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 

robót zewnętrznych. Wówczas maksymalny termin zakończenia robót zostanie przedłużony o 

łączną długość przerw wynikających z przestoju. W tym przypadku wymagane będzie 

spisanie odpowiedniego protokołu Wykonawcy z Inspektorem Nadzoru wskutek wstrzymania 

robót do czasu przystąpienia przez Wykonawcę do kontynuacji robót. W przypadku 

zagrożenia opóźnieniem w wykonywaniu prac ze strony Wykonawcy Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału, przyspieszenia rytmu prac oraz wydłużenia 

czasu pracy. 2)W przypadku konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian 

projektowych, niemających wpływu na cenę i nie wynikających z błędów w sztuce 

Wykonawcy projektów. Wówczas termin zakończenia robót zostanie przedłużony o czas 

niezbędny do wykonania tychże robót będących następstwem naniesionych zmian. 3)Z 

powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego. 4)Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 5)Z powodu okoliczności 

siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca 

winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku 

budowy. 3. W przypadku zmiany kadry kierowniczej po stronie Wykonawcy przewidzianej 

do realizacji zamówienia. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami 

posiadającymi takie same uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SIWZ. 4.W 

przypadku zmiany Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego. 5.W przypadku zmian 

wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu przepisów art. 

144 ust. 1 pkt 2 Pzp, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy, których brak 

wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 6. 

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie może nastąpić tylko i wyłącznie w formie 

pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i staje się skuteczne z chwilą jego 

doręczenia.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2017-06-28, godzina: 14.00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 



Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

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

składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


