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Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa: Bieżące utrzymanie dróg na terenie

gminy Namysłów w latach 2018-2019
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 542156-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. 
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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: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, krajowy

numer identyfikacyjny 52451300000, ul. ul. Stanisława Dubois  3 , 46100   Namysłów, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 774 190 359, e-mail zamowienia@namyslow.eu, faks 774 104 841. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.namyslow.eu 

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: Administracja samorządowa 

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.bip.namyslow.eu

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

www.bip.namyslow.eu

 

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: 

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12.

 

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: Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy



9.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263 4/20

Namysłów w latach 2018-2019 

Numer referencyjny: ZP.271.54.2018.AR 

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: 3.1 Nazwa i

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 45111200-0 –

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233221-4 – Malowanie nawierzchni 45233222-1 –

Roboty budowlane w zakresie chodników i asfaltowania 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Namysłów w latach 2018 –

2019. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje poniższe prace: 1) Roboty podstawowe, w tym: 1.1)

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm po zagęszczeniu masą mineralno-asfaltową na

gorąco (bez wycinki); 1.2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm po zagęszczeniu

masą mineralno-asfaltową na zimno; 1.3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu

emulsji asfaltowej i grysów; 1.4) Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym/frezem asfaltowym z

zawałowaniem – grubość warstwy po zagęszczeniu 5-7 cm; 1.5) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki

rzędowej i brukowca wysokości 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 1.6) Remont cząstkowy

nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 4/6, 5/7, 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 1.7)
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Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

(szara, kolorowa); 1.8) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6-8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej (szara, kolorowa); 1.9) Miałowanie/żwirowanie nawierzchni

brukowych/kamiennych kruszyną frakcji 0/4 mm; 1.10) Mechaniczne koszenie traw, porostów, chwastów

na rowach i poboczach; 1.11) Montaż słupka znaku drogowego z rur ocynkowanych średnicy 60 mm i

wysokości do 3,5 m; 1.12) Montaż tarczy znaku drogowego z folią odblaskową II generacji; 1.13)

Regulacja tarczy znaku drogowego na słupku; 1.14) Malowanie oznakowania poziomego

cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową; 2) Roboty pozostałe, w tym: 2.1) Rozebranie nawierzchni z

płyt betonowych (płyty 50x50 cm, 35x35 cm, trylinka, kostka betonowa grubości 6-8 cm); 2.2)

Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubości 4 cm; 2.3) Rozebranie nawierzchni z

masy mineralno-bitumicznej grubości 4 cm – dodatek lub potrącenie za każde 1 cm różnicy grubości; 2.4)

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych; 2.5) Rozebranie obrzeży betonowych; 2.6)

Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm; 2.7) Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm –

dodatek lub potrącenie za każde 5 cm różnicy grubości; 2.8) Rozebranie podbudowy z kruszywa

łamanego grubość 15 cm; 2.9) Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość 15 cm – dodatek

lub potrącenie za każde 5 cm różnicy grubości; 2.10) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych

50x50x7cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 2.11)

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku grubości 6-8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara i kolorowa; 2.12) Wykonanie ławy

betonowej pod krawężniki z oporem z betonu C12/15 o objętości 0,06 m³/m; 2.13) Układanie

krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z

betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej; 2.14) Układanie obrzeży betonowych 20x6 cm i 30x8

cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 2.15) Wykonanie koryta mechanicznie

głębokości 20 cm w gruncie kategorii III-IV; 2.16) Wykonanie koryta mechanicznie głębokości 20 cm w

gruncie kategorii III-IV – dodatek lub potrącenie za każde 5 cm różnicy grubości; 2.17) Wykonanie

warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniem; 2.18) Wykonanie podbudowy z

kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/63 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu; 2.19) Wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/63 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu –

dodatek lub potrącenie za każde 5 cm różnicy grubości; 2.20) Wykonanie podbudowy/nawierzchni z

kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/31.5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu; 2.21) Wykonanie

podbudowy/nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/31.5 mm grubości 10 cm po

zagęszczeniu – dodatek lub potrącenie za każde 5 cm różnicy grubości; 2.22) Roboty ziemne

wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w gruncie kategorii III-

IV z wywozem i utylizacją urobku; 2.23) Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm;
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2.24) Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm – dodatek lub potrącenie za każde 5

cm różnicy grubości; 2.25) Konserwacja rowu przydrożnego (odmulenie do 40 cm ) z odwiezieniem i

utylizacją urobku; 2.26) Demontaż słupka znaku pionowego; 2.27) Wyprostowanie pochylonego słupka

znaku do pionu; 2.28) Demontaż tarczy znaku pionowego; 2.29) Montaż szyb hartowanych grubości 8

mm w wiatach przystankowych; 2.30) Montaż barier wygrodzeniowych typu A z rur średnicy min. 50

mm o długości elementu 2 m; 2.31) Montaż progu podrzutowego z gum chemoutwardzalnych szerokości

0,9 m (pośrednich i skrajnych). Zamawiający zastrzega, że ilości prac wskazane w formularzu cenowym,

są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty. Zakres robót do wykonania będzie uzależniony od potrzeb każdorazowo

zlecany przez Zamawiającego. Elementy robót nie ujęte w powyższym wykazie, zgłoszone do realizacji

przez Zamawiającego, będą rozliczane według obowiązujących zasad kosztorysowania w oparciu o

obmiar powykonawczy, aktualne nakłady z KNNR oraz aktualne średnie ceny pracy sprzętu i materiałów

z „SEKOCENBUD” dla województwa opolskiego dla robót inżynieryjnych, instalacji sanitarnych i robót

budowlanych, z zastosowaniem wszystkich składników cenotwórczych. Kwota przeznaczona na

realizację przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu o wysokość środków budżetowych.

Warunki realizacyjne:  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji samochodowej i

pieszej w obrębie prowadzonych robót dla uczestników ruchu i dla obsługi przyległych obiektów;  koszt

zabezpieczenia terenu prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony

w cenie jednostkowej;  w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, znaki, światła

ostrzegawcze, sygnały i inne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy prawne, w tym

warunki i normy techniczne;  każdy wbudowany materiał musi posiadać atest, certyfikat lub aprobatę

świadczącą o jego jakości, zgodnie z wymogami norm i być dopuszczony do jego wbudowania wg

wymogów obowiązującego prawa oraz uzyskać potwierdzenie przez Zamawiającego na jego

wbudowanie;  podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1.0; 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na powierzchni

ziemi, typu: zawory, studnie, hydranty itp.. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu stosownych

napraw;  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym

oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót;  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić

roboty umożliwiając dojścia i dojazd mieszkańcom do przyległych posesji;  materiały rozbiórkowe

nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez Zamawiającego miejscu;
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 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

(uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej);  Wykonawca będzie odpowiedzialny za

ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich

zakończenia;  Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, koszty

materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w cenie jednostkowej;

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i

gotowości do pracy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub

zniszczenia spowodowane pracą sprzętu i urządzeń;  po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ich

zakończenie do Zamawiającego w celu spisania odpowiedniego protokołu odbioru robót w terenie,

zabezpieczając swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót;  Wykonawca uwzględni

w cenie jednostkowej koszt środka transportowego w celu objazdu zakresu robót niezbędnych do

realizacji, usunięcia robót awaryjnych, zdarzeń losowych oraz wiosennych i okresowych przeglądów dróg

i obiektów mostowych;  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem

uszkodzenia;  Wykonawca uwzględni koszty przeglądów raz w tygodniu (w poniedziałki, a w

przypadku kiedy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w następny dzień roboczy) miasta w celu

poinformowania Zamawiającego o zniszczonym oznakowaniu pionowym, urządzeniach bezpieczeństwa

ruchu, uszkodzeniach nawierzchni i innych, oraz o zajętych chodnikach i jezdniach przez osoby trzecie.

Raz w tygodniu (do następnego dnia przeglądu do godz. 10.00) Wykonawca zobowiązany jest do

składania Zamawiającemu telefonicznego raportu o zaistniałych sytuacjach;  Wykonawca zobowiązany

jest ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej teren robót i zakres prowadzonych prac pod rygorem

poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia osób trzecich powstałe w tym zakresie; 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca prowadzi działania interwencyjne (Wykonawca

zobowiązany jest zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia). Wymagania

jakościowe: Przedmiot umowy należy wykonywać zgodnie z/ze:  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –



9.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263 8/20

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);  ustawą z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.);  specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych;  sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami,

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3.2 Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót w branży

drogowej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wymagania

określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa

wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności

intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na

zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45111300-1

45233220-7

45233221-4

45233222-1

45233290-8

 

 

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
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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: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-13

 

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże: wykonanie co najmniej dwóch robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych lub

powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych o wartości co najmniej 140.000,00 zł każda, w ciągu

danego roku kalendarzowego. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a

występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku

Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
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Publicznych. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości robót, Zamawiający w celu

dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość robót wymaganych przez

Zamawiającego. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te roboty

budowlane zostały wykonane 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. Zamawiający dokona

oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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) 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego

w pkt 6.7.2a, 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 (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej).W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go 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. 6.10 siwz stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
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miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 11.000,00 zł (słownie złotych: jedenaście

tysięcy 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: 



9.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263 13/20

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 
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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) 

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

Szybkość reakcji 40,00



9.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5686606f-1d09-4530-82c7-6774c48c0263 15/20

 

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 

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: 
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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. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o

zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w
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niniejszej umowie, tj. w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu

realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy

skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 3

ust. 2 ze względu na: a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków

klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na

który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub b) działanie siły wyższej w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub c) wstrzymanie prac

budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na

skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie

zostało przerwane). 3. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 2

- termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu

umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących

wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast

odnotować to w dzienniku budowy. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku

zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość

robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na

podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i

materiałów budowlanych. 6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. W przypadku

zmiany, o której mowa w: 1) ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku

od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, 2) ust. 6 pkt 2) i 3) wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy

ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub

ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz

Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy. 8. Żądanie zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1) - 3) składa

się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz

przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, nie

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 9. Zakazuje się zmian postanowień

zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
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Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą

realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach

zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie

następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający

udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian

umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 10; 5) łączna

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na

usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 10. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się

za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy

ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej

jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni

Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na

korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana

znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na

zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w

przypadkach innych niż wymienione w ust. 9 pkt 3. 11. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych

sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian

nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i

takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie

miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 12. W
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szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji

pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii,

uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 13. Zmiany i uzupełnienia treści

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez

obie strony. 

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: 2018-04-25, 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 

> 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: 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
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