
 
 
Ogłoszenie nr 521657-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.  

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.: Dostawa i montaż urządzeń odgazowania na 
kwaterze nr 2 zlokalizowanej na terenie ZUOS przy ul. Rokickiej w Tczewie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
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: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., krajowy numer 
identyfikacyjny 19247119900000, ul. ul. Rokicka  , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo 
Polska, tel. 585 328 372, e-mail zuos.tczew@poczta.fm, faks 585 328 372.  



Adres strony internetowej (URL): www.zuostczew.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: Podmiot prawa publicznego  
 
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.zuostczew.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.zuostczew.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:  
pisemnie  
Adres:  
ZUOS sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew  



 
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: Dostawa i montaż urządzeń 
odgazowania na kwaterze nr 2 zlokalizowanej na terenie ZUOS przy ul. Rokickiej w Tczewie  
Numer referencyjny: Pn/2/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
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 zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń 
odgazowania na kwaterze nr 2 zlokalizowanej na składowisku odpadów należącym do ZUOS 
sp. z o.o. przy ul. Rokickiej w Tczewie. Zakres dostaw i koniecznych do wykonania prac 
montażowych w ramach etapu nr I zamówienia obejmuje następujące elementy: 1) Dostawa i 
montaż kontenerowego modułu pomiarowo-regulacyjnego MPR + pochodni gazowej, 2) 
Dostawa i montaż kontenerowej stacji zbiorczej nr 1 i 2, 3) Dostawa i montaż 10 studni 
gazowych typu wierconego, 4) Montaż instalacji przesyłowej łączącej 10 nowych studni 
gazowych, 11 istniejących studni gazowych, 3 istniejące studnie wodne ze stacjami 
zbiorczymi nr 1 i 2, 5) Montaż instalacji zbiorczej odprowadzającej biogaz ze stacji 
zbiorczych do MPR, 6) Dostawa i montaż odwadniaczy bateryjnych na kwaterze nr 2, 7) 
Dostawa i montaż odwadniaczy sieciowych na kwaterze nr 1, 8) Montaż instalacji 
elektrycznej zasilającej MPR oraz stacje zbiorcze nr 1 i 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
również: - przeprowadzenie rozruchu zamontowanych urządzeń; - przeszkolenie załogi 
Zamawiającego z obsługi urządzeń; - usunięcie zgłaszanych przez Zamawiającego usterek 
dot. wykonywanego przedmiotu zamówienia; Wykonawca przekaże wraz z urządzeniami 
następujące dokumenty w języku polskim: 1) Dokumentację powykonawczą; 2) Instrukcję 



obsługi i konserwacji tak szczegółową, aby Zamawiający mógł eksploatować i konserwować 
urządzenia; 3) Wykaz niezbędnych części zamiennych; 4) Dokumentację techniczno-ruchową 
urządzeń, zawierającą w szczególności: • rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i 
lokalizacją połączeń z innymi elementami • opis wszystkich komponentów, systemów i ich 
części • certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) • schemat połączeń 
elektrycznych i modyfikacji obecnego systemu zasilania oraz protokoły z wykonanych 
pomiarów elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia 
robót montażowych i zakres ich wykonania zostały określone w Projekcie technicznym 
montażu urządzeń odgazowania, który stanowi część III SIWZ – OPZ. W zakres 
przedmiotowy niniejszego zamówienia wchodzi zakres przypisany w projekcie technicznym 
dla etapu nr I. Zakres przedmiotowy dla etapu nr II zostanie przez Zamawiającego zlecony w 
odrębnym postępowaniu.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45351000-2  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
42123100-8 
44162200-5 
42122000-0 
42514000-2 
45231220-3 
51540000-9 
 
 
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 
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: 2018-05-30  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęciaData zakończenia
  2018-05-30 
 
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 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, lub jest w trakcie 
wykonywania, co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie) na dostawę wraz montażem i uruchomieniem instalacji do 
odprowadzania biogazu ze składowiska odpadów, z których min. 1 obejmowała swoim 
zakresem dostawę i montaż co najmniej: - 1 pochodni do spalania biogazu, typu zamkniętego 
o przepustowości min. 100 m3/h. UWAGA1! W przypadku zamówienia wykonywanego 
(niezakończonego), część zamówienia faktycznie już wykonana musi spełniać ww. określone 
wymogi Zamawiającego, a dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Za 1 zamówienie 
Zamawiający rozumie dostawy realizowane w ramach 1 zawartej umowy.  
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: Zamawiający zaakceptuje także doświadczenie jeżeli przedmiotem 
zamówienia były roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, wykonane 
w sposób należyty i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w 
zakres których wchodziła dostawa montaż i uruchomienie instalacji do odprowadzania 
biogazu ze składowiska odpadów, z których min.1 obejmowała swoim zakresem dostawę i 
montaż co najmniej: - 1 pochodni do spalania biogazu, typu zamkniętego o przepustowości 
min. 100 m3/h. Za ukończone roboty Zamawiający uzna roboty, dla których wydany został co 
najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający 
zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w rozumieniu Warunków Kontraktowych 
FIDIC).  
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)  
 
 
 
 
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:  
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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
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:  
- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wraz z podaniem 
ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 
wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - IDW; - dowodów określających, 
czy dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy 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.  
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)  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ-IDW. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy 
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 



postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. 5.3.2 
SIWZ-IDW. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach 
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną 5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca 
składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - 
IDW. 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b) rozdziału 6 
SIWZ-IDW: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7) Dokument/y, o którym/ch mowa w pkt 6) lit. a) 
powyżej winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 8) 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 pkt. 6), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, 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. Przepis pkt. 7 stosuje się 
odpowiednio. 9) Oświadczenia i dokumenty, wskazane w rozdziale 6 SIWZ-IDW muszą 
spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1126 – dalej: rozporządzenie). 10) Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ-IDW, natomiast spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami pkt. 5.2 SIWZ-
IDW. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziału 6 SIWZ-IDW – składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 rozdziału 6 SIWZ-IDW składa każdy z Wykonawców 



(każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). e) W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców 
(każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) rozdziału 6 
SIWZ-IDW.  
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 od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych 00/100)  
 
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:  
 
 
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:  
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)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  



Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach 
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu 
wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się 
Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny 
do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, 3) 
przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji 
publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych 
robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o 
czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu 
życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 
uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) zmiany technologii wykonania robót na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 
Zamawiającego, 7) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 
proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8) aktualizacji rozwiązań projektowych z 
uwagi na postęp technologiczny, 9) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 
Zamawiającego, 10) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 11) zmiany podwykonawcy robót, 12) zmiany 
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, 13) zmiany osób 
wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zmiany, o których mowa w 
ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi 
co najmniej jedna) i są one uzasadnione: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji 
projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w 



oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną 
warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, 
bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością wykonania robót 
zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną, 3) koniecznością uzyskania 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania 
prawidłowej realizacji robót, 4) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych 
robót, 5) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód 
lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) zmianą przepisów podatkowych 
dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT), 7) 
zmianą obowiązujących przepisów prawa, 8) obniżeniem kosztu wykonania robót lub 
eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 9) poprawą wartości lub podniesieniem 
sprawności ukończonych robót budowlanych, 10) podniesieniem wydajności urządzeń, 11) 
podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 
12) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 13) zaprzestaniem produkcji 
urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed 
zakończeniem realizacji umowy, 14) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 15) 
nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy lub 
jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 16) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami 
spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, 
personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy, 17) siłą wyższą. 4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian w 
zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 10 nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji tych 
robót w oparciu o cennik robót i materiałów budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia kalkulacji. Ceny robocizny, materiałów i koszty pracy sprzętu należy wówczas 
przyjąć w wielkościach nie przekraczających średnich cen krajowych w okresie realizacji 
występujących w w/w cenniku. 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, wymaga zmiany 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie), zmiany pozwolenia na 
budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania 
zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 
zawierającego: 1) opis propozycji zmian, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów 
zmiany, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy. 7. 
Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona 
uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę.  
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: 2018-03-05, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  



Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (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  
 
 
 

 

 


