
Ogłoszenie nr 555819-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową 

przepompowni wody w Ludomach 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak  

Nazwa projektu lub programu  

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską - Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

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: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 363266863, ul. Mickiewicza  14 , 64-630  Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, 

tel. +48 517403178, , e-mail h.brzezinska@pkryczywol.pl, , faks .  

Adres strony internetowej (URL): http://pkryczywol.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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych  

 

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  

http://pkryczywol.pl/  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

http://pkryczywol.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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół  

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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i 

budową przepompowni wody w Ludomach  

Numer referencyjny: ZS.PN.01.2017  

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: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z 

modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach. I. Sieci 

kanalizacyjne i wodociągowe: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji 

Ryczywół. Miejscowość: Gorzewo. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Gorzewo (droga gminna i działki prywatne) wraz z przykanalikami – kanałami 

bocznymi. Całość ścieków z projektowanej sieci będzie odprowadzone do istniejącej sieci a dalej do 

istniejącej oczyszczalni ścieków w Ryczywole. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie sieci 

w technologii bezwykopowej rurą PE DN 200 - 387 m, 2) wykonanie przyłącza w technologii 

bezwykopowej DN 160 - 15 m, 3) wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE SDR17 90/5,4mm - 384 m, 

4) montaż pompowni ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy wew. 1500mm, wys. H=5,1m, kompletna 

przepompownia ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie technologiczne + urządzenia mechaniczne + 

automatyka) wraz z utwardzeniem terenu, 5) roboty nawierzchniowe – drogowe (m.in. odtworzenie 

wjazdów). Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji Ryczywół. Miejscowość: 

Lipa, Ludomki. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Lipa i Ludomki (droga powiatowa i drogi gminne) wraz z przykanalikami – kanałami bocznymi. Całość 

ścieków z projektowanej sieci będzie odprowadzone do istniejącej sieci a dalej do istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Ryczywole. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z rury PCV DN 160 (przyłącza) - 941 m, 2) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 

rury PCV DN 200 - 3370 m, 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PCV DN 250 - 1244 

m, 4) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PCV DN 315 - 468 m, 5) wykonanie kanalizacji 

tłocznej z rur PE DN 63 - 45 m, 6) wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE DN 90 - 1855 m, 7) wykonanie 

kanalizacji tłocznej z rur PE DN 125 - 876 m, 8) wykonanie kompletnych tworzywowych przydomowych 

przepompowni ścieków o średnicy 800mm wraz automatyką i zasilaniem - 6 szt., 9) wykonanie pompowni 

P1 ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy wew. 1500mm, wys. H=6,1m, kompletna przepompownia 

ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie technologiczne + urządzenia mechaniczne + automatyka + 

przyłącze energetyczne) wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, 10) wykonanie pompowni P2 ze 

zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy wew. 1500mm , wys. H=5,8m, kompletna przepompownia 

ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie technologiczne + urządzenia mechaniczne + automatyka + 

przyłącze energetyczne) wraz z utwardzeniem terenu, 11) wykonanie pompowni P3 ze zbiornikiem z 

polimerobetonu o średnicy wew. 1500mm , wys. H=5,6m, kompletna przepompownia ścieków (zbiornik + 

armatura + wyposażenie technologiczne + urządzenia mechaniczne + automatyka + przyłącze energetyczne) 

wraz z utwardzeniem terenu, 12) wykonanie pompowni P4 ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy 

wew. 1500mm , wys. H=5,1m, kompletna przepompownia ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie 

technologiczne + urządzenia mechaniczne + automatyka + przyłącze energetyczne) wraz z ogrodzeniem i 

utwardzeniem terenu, 13) wykonanie pompowni P5 ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy wew. 

1500mm , wys. H=5,6m, kompletna przepompownia ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie 

technologiczne + urządzenia mechaniczne + automatyka + przyłącze energetyczne) wraz z utwardzeniem 

terenu, 14) wykonanie tłoczni P6 zamontowanej w zbiorniku betonowym o średnicy wew. 3000mm, wys. 

H=6,9m, kompletna tłocznia ścieków (zbiornik + armatura + wyposażenie technologiczne + urządzenia 

mechaniczne + automatyka + przyłącze energetyczne) wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, 15) 

budowa kompletnej stacji zlewnej z maceratorem, automatyką, układem dezodoryzacji oraz utwardzeniem 

terenu i ogrodzeniem, 16) odtworzenie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca dróg powiatowych i 

gminnych – 6402 m2 , 17) odtworzenie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna dróg powiatowych i 

gminnych – 6705 m2 , 18) odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej, podwójne powierzchniowe 

utrwalenie na całej szerokości – 12 952 m2 19) roboty nawierzchniowe – drogowe (m.in. profilowanie 



poboczy, utwardzenie dróg po budowie sieci kanalizacji sanitarnej). Budowa kanalizacji sanitarnej z 

kanałami bocznymi w aglomeracji Ryczywół. Miejscowość: Ryczywół, ul. Mikołajczaka. Przedmiotem 

zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczywół, ul. Mikołajczyka 

(droga powiatowa) wraz z przykanalikami – kanałami bocznymi. Całość ścieków z projektowanej sieci 

będzie odprowadzone do istniejącej sieci a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ryczywole. Zadanie 

swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PCV DN 160 litej 

SN8 - 24 m, 2) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PCV DN 200 litej SN8 - 629 m, 3) 

wykonanie przewiertu pod drogą powiatową DN 160 - 25 m, 4) wykonanie przewiertu pod drogą powiatową 

DN 200 - 22 m, 5) roboty nawierzchniowe – drogowe (m.in. odtworzenie wjazdów, zjazd z drogi 

powiatowej na drogę gminną). Budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Ryczywół. Miejscowość: 

Gorzewo. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzewo (droga 

powiatowa i działki prywatne) z przyłączami. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie sieci 

wodociągowej w technologii bezwykopowej z rur zgrzewanych PE z płaszczem ochronnym DN 110 - 271 

m, 2) przepięcie przyłączy wodociągowych - 6 szt, 3) wykonanie kompletnego hydrantu nadziemnego ze 

stali nierdzewnej wraz z armaturą DN80 - 1 szt. Budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Ryczywół. 

Miejscowość: Ludomki. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Ludomki (droga gminna) z przyłączami wraz z likwidacją istniejącej sieci azbestowej DN 160 . Zadanie 

swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie sieci wodociągowej z rur zgrzewanych PE DN 160 - 628 m, 

2) przepięcie przyłączy wodociągowych i odejść bocznych sieci (DN32 - DN110) - 18 szt., 3) wykonanie 

kompletnego hydrantu nadziemnego ze stali nierdzewnej wraz z armaturą DN80 - 5 szt., 4) roboty 

nawierzchniowe – drogowe (m.in. odtworzenie wjazdów i utwardzenie pobocza). Budowa sieci 

wodociągowej w aglomeracji Ryczywół. Miejscowość: Ludomy. Przedmiotem zamówienia jest budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Ludomy (droga wojewódzka i działki prywatne) z przyłączami. 

Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: 1) wykonanie sieci wodociągowej z rur zgrzewanych PE DN 160 w 

tym przewiert pod drogą wojewódzką - 364 m, 2) wykonanie kompletnego hydrantu nadziemnego ze stali 

nierdzewnej wraz z armaturą DN80 - 2 szt., 3) wykonanie węzłów wodociągowych tj. połączenie z 

istniejącą siecią wodociągową – 5 szt., 4) roboty nawierzchniowe – drogowe (m.in. odtworzenie wjazdów i 

utwardzenie pobocza). II. Rozbudowa SUW w miejscowości Gorzewo. Zakres rozbudowy SUW w 

miejscowości Gorzewo obejmuje m.in.: 1) remont budynku SUW, 2) wykonanie fundamentów pod 

zbiorniki retencyjne o poj. V=150m3 - 2 szt., 3) wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z 

dostawą agregatu, 4) montaż zbiorników stalowych wody czystej o poj. V=2x150m3, 5) kompleksowa 

modernizacja SUW poprzez wykonanie nowej technologii uzdatniania wody dla wydajności 120 m3/h wraz 

z automatyką i rurociągami w obrębie działki, 6) montaż prefabrykowanego odstojnika wód popłucznych 

oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, 7) remont obudów studni głębinowych (studnia nr 1) – 

wymiana pomp, rurociągów wznośnych, armatury, obudowy, 8) demontaż trzech zbiorników wody czystej o 

pojemności V=50 m3 każdy, 9) demontaż odstojnika wód popłucznych, neutralizatora, zbiornika 

bezodpływowego, pompowni wody uzdatnionej, 10) remont pokrywy istniejącej studni kopanej wyłączonej 

z eksploatacji (zabezpieczenie studni), 11) wymiana ogrodzenia, 12) wykonanie dróg i chodników na terenie 

SUW, 13) montaż wewnętrznych i zewnętrznych instalacji technologicznych i demontaż nieczynnych 

instalacji technologicznych, 14) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA na obiekcie oraz 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sterowniczej i AKPiA. III. Przepompownia wody w miejscowości 

Ludomy. W związku z likwidacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ludomy dla zabezpieczenia 

odpowiedniego ciśnienia na całej długości sieci projektuje się wykonanie strefowej przepompowni wody o 

wydajności Q = 80m3/h i ciśnieniu H=50m H2O współpracującej ze zbiornikami retencyjnymi o 

pojemności V=2x100m3. Zbiorniki będą stanowić zabezpieczenie wody do celów bytowo gospodarczych 

oraz p.poż. W budynku przepompowni projektuje się montaż zestawu pompowego z armaturą odcinająco-

sterującą i rurociągami technologicznymi, agregatu sprężarkowego oraz szaf sterujących. W zakresie 

likwidacji SUW w miejscowości Ludomy oraz budowy przepompowni wody z dwoma zbiornikami 

retencyjnymi o pojemności V=2x100m3, przewiduje się m.in: 1) wykonanie fundamentów pod dwa 

zbiorniki retencyjne o poj. V=100m3 - 2 szt., 2) budowa budynku przepompowni, 3) wykonanie fundamentu 

pod agregat prądotwórczy wraz z dostawą agregatu, 4) montaż zbiorników stalowych wody czystej o poj. 

V=2x100m3, 5) montaż przepompowni wody z urządzeniami technologicznymi, 6) wyłączenie z pracy 

studni głębinowych będących na terenie obecnej SUW, 7) demontaż zbiornika wody czystej o pojemności 

V=50 m3, 8) wykonanie dróg i chodników na terenie nowej przepompowni wody, 9) montaż wewnętrznych 

i zewnętrznych instalacji technologicznych i demontaż nieczynnych instalacji technologicznych, 10) 

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA na obiekcie oraz wykonanie nowej instalacji 



elektrycznej, sterowniczej i AKPiA, 11) demontaż urządzeń technologicznych SUW wraz z rurociągami i 

armaturą, 12) demontaż odstojnika wód popłucznych, 13) wymianę i montaż nowego ogrodzenia z bramą 

wjazdową i furtką. Wykonawca winien realizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym załączonym do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45110000-1 

45111000-8 

45111200-0 

45111240-2 

45111300-1 

45112000-5 

45112700-2 

45112730-1 

45200000-9 

45220000-5 

45223000-6 

45223500-1 

45223800-4 

45223810-7 

45230000-8 

45231000-5 

45231100-6 

45231110-9 

45231300-8 

45232000-2 

45232400-6 

45232410-9 

45233000-9 

45233200-1 

45233226-9 

45233250-6 

45233253-7 

45250000-4 

45252000-8 

45252100-9 

45252120-5 

45252126-7 

45255000-9 

45255100-0 

45255110-3 

45259000-7 

45259900-6 

45260000-7 



45261000-4 

45261200-6 

45261210-9 

45261320-3 

45300000-0 

45311000-0 

45312200-9 

45312320-6 

45314000-1 

45314200-3 

45315100-9 

45315300-1 

45315600-4 

45315700-5 

45316200-7 

45317000-2 

45320000-6 

45330000-9 

45331000-6 

45331100-7 

45331200-8 

45331210-1 

45331220-4 

45332000-3 

45332200-5 

45332300-6 

45332400-7 

45340000-2 

45342000-6 

45400000-1 

45420000-7 

45421000-4 

45421100-5 

45421130-4 

45421131-1 

45430000-0 

45432000-4 

45432100-5 

45450000-6 

45453000-7 

50921000-7 

51210000-7 

72240000-9 

72245000-4 

 

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: Tak  

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: 1. Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiotem 

niniejszych zamówień będą roboty budowlane tożsame z robotami wymienionymi w opisie przedmiotu 

zamówienia (dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych). 2. Wielkość / zakres ww. zamówień nie przekroczy 20 % wartości szacunkowej zamówienia 

podstawowego. 3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach: 1) zostaną 

udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 2) zamówienia muszą być zgodne 

z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z 

wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.  

 

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: 2018-06-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-06-30 

 

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: nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli 

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 mln. zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli 

wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:  dwa zamówienia, których 

przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i 

modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. 100 m3/h, działającej w systemie automatycznym z 

wizualizacją pracy stacji oraz posiadającej 1 (jeden) lub więcej zbiorników retencyjnych o łącznej 

pojemności min. 200 m3 i wartości każdej z robót minimum 2,5 mln. zł brutto,  jedno zamówienie, którego 

przedmiotem była robota budowlana polegająca na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i 

modernizacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z co najmniej 1 (jedną) przepompownią lub 1 

(jedna) tłocznią ścieków, o wartości minimum 7 mln zł brutto,  jedno zamówienie, którego przedmiotem 

była robota budowlana polegająca na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej w technologii przewiertu sterowanego o długości minimum 900 m,  

jedno zamówienie, którego przedmiotem była robota budowlana polegająca na likwidacji sieci 

wodociągowej z rur azbestowych o długości minimum 400 m, ww. warunki mogą być sumowane b) 

dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym: Lp. Nazwa Ilość szt. 1. Agregat 

pompowy do odwadniania wykopów 1 szt. 2. Zgrzewarka elektrooporowa 1 szt. 3. Maszyna do przewiertów 



sterowanych 1 szt. 4. Koparka (kołowa lub gąsiennicowa) 3 szt. 5. Koparko-ładowarka 2 szt. 6. Wibrator 

powierzchniowy / zagęszczarka 5 szt. 7. Samochód ciężarowy samowyładowczy 2 szt. c) dysponuje lub 

będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami 

budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym jako kierownik budowy na co najmniej 3 

robotach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji stacji uzdatniania wody o 

wartości robót minimum 2,5 mln zł brutto każda. Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi 

(liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym na co najmniej 3 robotach polegających na budowie / 

rozbudowie / przebudowie / modernizacji sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości robót 

minimum 2 mln zł brutto każda. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące 

kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  minimum 3-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). Kierownik 

robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). Przez uprawnienia budowlane należy 

rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w 

Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). d) w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 15 osób, w tym minimum 2 

osoby personelu kierowniczego.  

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 Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:  

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 tj. o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 



odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW). 2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp tj. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 IDW). 3) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4) Informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od wykonawcy, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie.  

 

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 potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

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

złożyć ww. dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego warunku udziału w postępowaniu. 2) 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 i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących czy te 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 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

IDW). 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 IDW). 4) Wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 IDW). 5) 

Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry 

kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 

IDW).  

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  

(dotyczy wyłącznie przypadku złożenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oferty 

równoważnej): 1) Opis techniczny produktu równoważnego, którego autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - z uwzględnieniem danych technicznych 

wymaganych przez zamawiającego dla danego produktu celem oceny spełniania wymogów określonych w 

STWiORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).  

 

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

1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy 

(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) Załącznik do oferty (sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A IDW). 3) Tabela Elementów Skończonych (sporządzona 



według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B IDW). 4) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku 

gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że 

wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) (jeżeli 

dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku 

składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 2. 

Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 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  

1. Wysokość wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: 

trzysta tysięcy złotych). 2. Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2) W przypadku składania przez 

wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) oznaczenie beneficjenta 

gwarancji wierzyciela z tytułu poręczenia (zamawiającego), oznaczenie zobowiązanego (wykonawcy), 

oznaczenie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego uzasadnione 

oświadczeniem, że w przypadku zobowiązanego (wykonawcy) zaszły okoliczności, o których mowa w art. 

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3) Wadium nie może zawierać postanowień sprzecznych z SIWZ oraz przepisami 

prawnymi. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert. 2) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w pieniądzu winien wpłacić je przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego wskazany w Dziale II ust. 3. Za termin wniesienia wadium w formie 

pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. UWAGA: wpłata wadium gotówką na 

rachunek bankowy zamawiającego będzie oznaczać wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy i 

spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 3) W przypadku 

wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy 

dołączyć do oferty (bez łączenia z ofertą w sposób trwały) lub dostarczyć do siedziby zamawiającego. 4. 

Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 



najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 5. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez zamawiającego. 6. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

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:  

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 i rękojmi 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:  

Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę Umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści Umowy za zgodą Zamawiającego w 

przypadkach przewidzianych w Umowie. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez 

Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące: a) zmiany 

jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu Robót, b) 

zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia, c) zmiany wymiarów, położenia 

lub wysokości części Robót, d) przedłużenie Czasu na Wykonanie, e) zmiany Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej (w tym kwoty i stawki podatku VAT). Jeżeli zmiana Umowy wymaga zmiany dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca 

zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany – jeżeli 

wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. 

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

Zmiany Umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione 

okoliczności: a) zmniejszenia zakresu robót objętych Umową zgodnie z klauzulą 12.3, b) obniżenie kosztu 

wykonania Robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, c) poprawa 

wartości lub podniesienie sprawności ukończonych Robót, d) wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku VAT w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy, e) podniesienie wydajności urządzeń, f) podniesienie bezpieczeństwa 

wykonywania Robót, g) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie 

użytkowania obiektu, h) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia Robót powstałe w wyniku:  konieczności 

uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z Umową,  wystąpienia warunków 

pogodowych, gruntowych, geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub 

skażeń uniemożliwiających kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach lub 

uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią,  konieczności uwzględnienia 

wpływu ewentualnych robót dodatkowych,  konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej,  działania Siły Wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Robót, w takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. i) innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia lub 



ukończenia prac zgodnie z Umową. Każda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

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: 2017-08-08, godzina: 12:30,  

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  

> język polski  

 

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

 

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

nieprzyznania środków 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: Tak  

 

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  

 

 

 

 

 


