
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.wat.edu.pl 

 
Ogłoszenie nr 17246 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.  

Warszawa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU 

DOMU ASYSTENTA  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których 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: Wojskowa Akademia Techniczna, krajowy numer 

 

http://www.wat.edu.pl/
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a645dce0-30de-469f-8d36-a380349c5db5&path=2017%5c01%5c20170131%5c17246_2017.html


identyfikacyjny 121229000, ul. ul. gen Sylwestra Kaliskiego  2, 00-908  Warszawa, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail szp@wat.edu.pl, faks 

+48261839723.  

Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna 

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  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.wat.edu.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

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: PRZEBUDOWA 



POMIESZCZEŃ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU DOMU ASYSTENTA  

Numer referencyjny: 11/DIR/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  

 

 

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 przebudowa pomieszczeń na X piętrze w budynku Domu Asystenta. Zakres robót 

obejmuje:  Demontaż wykładziny  Skucie posadzki  Wykucie parapetów  

Demontaż drzwi  Rozebranie ścianek  Ręczny transport materiałów z rozbiórki z X 

piętra  Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją  Układanie parkietu 

dębowego kl. I  Układanie płytek na podłogach  Licowanie ścian płytkami  

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych  Montaż parapetów  Wykonanie nowych 

ścian działowych  Tynkowanie ścian  Wykonanie nowych gładzi gipsowych  

Dwukrotne malowanie ścian  Dostawa i montaż szaf typu Komandor  Demontaż i 

montaż sufitów podwieszanych  Wymiana drzwi  Przetarcie tynków  Remont 

korytarza:  Zerwanie posadzki  Wykonanie nowej posadzki  Licowanie ścian 

płytkami  Montaż luster  Wykonanie obudowy gk  Wykonanie nowych posadzek 

z płytek LCV  Wykonanie okładziny z płyty OSB okleinowanej  Wykonanie 

nowych gładzi gipsowych  Dwukrotne malowanie ścian  Wykonanie instalacji 

wod. kan.  Montaż armatury sanitarnej  Wykonanie instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych  Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego  

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót 

 

II.5) Główny kod CPV: 45315700-5 

Dodatkowe kody CPV:45331100-7, 45311200-2, 45332200-5, 45332300-6, 

45431200-9, 45431100-8, 45262520-2 

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  

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: 
Okres w dniach: 120 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zorganizowania wizji 

lokalnej. Termin wizji ustala się na 07.02.2017r. o godz. 11:00 Zbiórka 

zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie 

(biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Michał PEREC, 

tel. 261 83 96 62.  

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. 

c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na wykonanie 

przebudowy i remontu pomieszczeń, każde na innym placu budowy na kwotę co 

najmniej 1.000.000 zł brutto każde zadanie oraz złoży dowody potwierdzające, że 

roboty te zostały wykonane lub należycie, w szczególności informacje o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 

do SIWZ) c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu 

osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać 

będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:  1 osobą 

posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych  1 

osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych 

 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych 

oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 

3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., 

poz. 2164 ze zmianami), przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie 

umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, na warunkach i w terminach 

określonych w §4 ust. 5-6 projektu umowy wszystkie osoby w zakresie 



wymienionych czynności: wykonywanie prac malarskich i tynkarskich, układanie 

posadzek, wykonanie robót rozbiórkowo-wyburzeniowych, wykonywanie prac w 

zakresie instalacji elektrycznych, wykonywanie prac w zakresie instalacji sanitarnej. 

Sposób dokumentowania określają przepisy par. 4 ust. 7-9 projektu umowy. Sankcje 

z tytułu braku zatrudnienia w.w. osób określają przepisy par. 4 ust. 10 i par. 13 ust. 1 

pkt. 6 projektu umowy. Postanowienia par. 4 ust. 5-14 projektu umowy stosuje się 

odpowiednio do podwykonawcy. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie – 

zał. nr 7 do SIWZ. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
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:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

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: 
a) wykaz robót budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt c1) 



wykonanych nie wcześniej niż w okresie 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, z załączeniem dowodów określających czy 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – 

załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z 

zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. c) wykaz osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w pkt. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ. 

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  

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 32.000,00 zł 

przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.02.2017r. do godz.09:00. 2.W 

zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a)w pieniądzu, 

przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 

1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem Wadium w przetargu na przebudowę 

pomieszczeń na X piętrze w budynku Domu Asystenta Skuteczne wniesienie wadium 

przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego 

w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na 

konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 

2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał 

tego dokumentu. 3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w 

wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawca zostanie odrzucona z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 

7b) ustawy Pzp. 4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz 

zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określa ustawa Pzp. 

 



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

 

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

dołączenia do ofert 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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

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



nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

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

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Gwarancja 20 

Czas realizacji 20 

 

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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 



Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez 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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór 

umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 



Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby 

przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem 

konieczności i wprowadzona aneksem do umowy; 2) Termin wykonania robót może 

ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania umowy: a)z powodu zmian będących następstwem okoliczności po 

stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez 

Zamawiającego; b)z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub 

robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; c)z powodu wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót. 3)W przypadku wystąpienia przerw w realizacji 

umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a) realizacja umowy zostaje 

każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla 

Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni 

kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które 

wystąpiły w okresie jej realizacji. 4)Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu 

wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w pkt. 2.8.2)c) nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje 

występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie 

później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie 

polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, 

ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w 

których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez 

Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania 

umowy. 5)Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze 

robót oraz STWiORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) Zmiany, o których mowa w pkt. 

2.8.5) muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie 

protokołu konieczności, pod rygorem nieważności. 7)Zmiany, o których mowa w 

pkt. 2.8.5) nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 8)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

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

postępowaniu:  



Data: 15/02/2017, godzina: 09:00,  

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: 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: 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1)Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie – 

najpóźniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

(obejmujące okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie 

określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% 

wartości umowy brutto. 2)Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3)Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w 

pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego w PEKAO 

S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228. 4)Jeżeli 

zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo 

ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy 

przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 5)Dowód 

wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili 

zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga 

zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 6)Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 7)70% wartości 

zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i 

przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane i zatwierdzone 

protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem Wad z 

potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą 

podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy. 8) 30% wartości zabezpieczenia – 

najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady. Zwrócone 

zabezpieczenie powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy rachunku na 

którym było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku 

oraz przelewu na rachunek Wykonawcy. 9) Zabezpieczenie należytego wykonania 



umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, zapłatę kar umownych, 

pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy 

Wykonawca, jako strona umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, 

z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy. 10) Przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy do terminu 30 

dni od zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru robót oraz gwarancji 

zabezpieczenia usunięcia wad umowy od terminu usunięcia wszystkich wad, 

zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku nie 

wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub 

usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

 

 


