
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w

Wodzisławiu Śląskim: Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego

pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.: Przebudowa i modernizacja

części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z

dostawą i montażem wyposażenia 
 

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: 

 
 
Ogłoszenie nr 601050-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. 
 

 
 



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: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i

Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, krajowy numer identyfikacyjny 31245500000,

ul. ul. 26 Marca  51 , 44-300   Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 591 837, e-mail

przetargi@zoz.wodzislaw.pl, faks 324 591 838. 

Adres strony internetowej (URL): www.zoz.wodzislaw.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.zoz.wodzislaw.pl



 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.zoz.wodzislaw.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: 

forma pisemna 

Adres: 

PPZOZ Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski Dział Zamówień Publicznych i

Zaopatrzenia

 

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: Przygotowanie zaplecza zabiegowego w

pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie

projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego

szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia 

Numer referencyjny: 24/Zp/18 

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 przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego

szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia realizowana na podstawie: -

Dokumentacji projektowej - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w

których zawarte są standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu

zamówienia 

 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45210000-2

45111000-8

45231100-6

45300000-0

45310000-3

45333000-0

45232460-4

45332200-5

45442100-8

45421000-4

33100000-1

39100000-3

33192000-2

45331200-8

24111500-0

45312100-8

 

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-03 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - że posiada zdolność kredytową

lub środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł - posiada polisę a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną

min. 1 500 000,00 zł 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) będzie

dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: - osobą, która będzie pełnić

funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno -

budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy

posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku

kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie,

przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. - osobą, która będzie pełnić funkcję

Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia



budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z

doświadczeniem na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w

kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. - osobą, która będzie pełnić funkcję

Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z

doświadczeniem na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w

kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda oraz

posiadającym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednego nadzoru nad

zadaniem polegającym na budowie, przebudowie, modernizacji urządzeń i instalacji gazów

medycznych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert. 

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 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: 

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 2)

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego

dokumentu potwierdzającego, 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: 

1) informacji 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 w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 2)

Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną – 1 500 000,00 zł 3) wykazu 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, 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 4) wykazu 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 

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 

1) Certyfikaty, atesty, deklaracja zgodności, certyfikat zgodności, karty charakterystyki oraz

dopuszczenie zgodnie z Załącznikiem nr 3 Dział II siwz

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

Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do

reprezentowania wykonawcy należy również załączyć: 1) Załącznik nr 3 Dział II siwz Załącznik nr 3:

Wykaz sprzętu i wymagania - opis parametrów technicznych 2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca

wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,

pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii

notarialnie poświadczonej; 3) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile wykonawca korzysta ze

zdolności innych pomiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożony w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby

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. Zamawiający wymaga wadium w wysokości 41000,00 zł 1.1. Wadium może być wniesione w: -

pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych, - 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 2018 Nr poz. 110 z późn. zm.). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w

dniu: 13.07.2018 r. godzina 09:59. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 36 1560 0013 2367 2176 2323 0002 w tytule należy

wpisać: „wadium – blok operacyjny” 2.1.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje

na rachunku bankowym. 2.2. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w

wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy

Zamawiającego. 2.3.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do PPZOZ Wodzisław

Śląski ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski 2.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej

należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument

wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z

załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty

dokumentów). 2.5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.9. niniejszego rozdziału SIWZ.

2.6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.8. Zamawiający

zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z

zapisem pkt 2.5. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 2.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

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

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak



możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy. 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy.

 

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:

 

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: 

 

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

Kary umowne 10,00

Gwarancja na dostarczone urządzenia 30,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 



Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami

podanymi we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Działu II SIWZ. 2. Zmiana umowy może

także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 1. Zmiana

postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo

zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w

stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących

okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej -

rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony

umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w

wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod

pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa,

działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk

spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji), b) wystąpienia niewypałów,

niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, c) wystąpienia odmiennych warunków

geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji, (w tym inne

kategorie szkód górniczych, kategorie gruntu, skał, kurzawka), d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e)

konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia



inwestycji, f) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie,

przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin

wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia

przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę

wynagrodzenia. 2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w przypadku konieczności

zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych podanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań zagroziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz w przypadku

niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (np. wycofanie z produkcji, przedłużające się terminy

dostawy niezależne od wykonawcy), a także pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej

generacji. Wprowadzenie zmian będzie możliwe tylko pod następującymi warunkami: a) nie spowodują

zmiany ceny i terminu zakończenia zadania; b) zostaną zaakceptowane przez projektanta i inspektora

nadzoru; c) materiały posiadać będą co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak

te, dobrane w projekcie; d) wykonawca na swój koszt naniesie zmiany w dokumentacji projektowej oraz

przeprowadzi odpowiednie obliczenia o ile zamawiający uzna je za konieczne. Zmiany te nie wymagają

zawarcia aneksu do umowy. 3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany będącej

skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i

usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie

ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług

VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od

towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie

Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz

wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4) Zmiana osoby wyznaczonej

przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót: W przypadku braku

możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy,

śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające

wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te

czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie

podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. 5)



Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć

stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w

trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie

spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/

ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części

zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę

umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze

wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane

zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi

zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, 6) Zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne

w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 3. Zmianie podlegają także

inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z

następujących okoliczności: 1) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną

umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2) Zmiana

nazwy wykonawcy/zamawiającego lub nastąpi przekształcenie organizacyjne wykonawcy/zamawiającego

– zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z

zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. W przypadku wystąpienia

okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na

piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz

dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany

zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej

umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym

paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy

dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

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: 2018-08-22, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

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

postępowaniu 

> 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


