
Ogłoszenie nr 574828-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz 

z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe 

oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych  

Nie 

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

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

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

Nie 



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer 

identyfikacyjny 00082887400000, ul. ul. Barlickiego  13 , 45-083  Opole, woj. opolskie, 

państwo Polska, tel. 774 543 266, e-mail przetargi@mosir.opole.pl, faks 77 453 91 61.  

Adres strony internetowej (URL): www.mosir.opole.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

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://mosir.opole.pl/przetarg/ 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

http://mosir.opole.pl/przetarg/ 

 

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 

Tak  

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:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.Wymagane jest złożenie 

oferty, pod rygorem jej nieważności, w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481), osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-

083 Opole, Sekretariat.  

Adres:  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali 

sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele 

sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”.  

Numer referencyjny: DZP.231.6.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

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: Wykonanie usługi ma na celu sprawowanie kontroli nad inwestycją w zakresie 

niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników. Ogólny zakres prac: 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełnienie swej funkcji zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 



1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym zgodnie z art. 25 oraz 26 

ww. ustawy oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy,Inspektor 

Nadzoru powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe 

wymogi wynikające z prawa budowlanego,Inspektor Nadzoru będzie występował z ramienia 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz w oparciu o 

niniejszą umowę. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy przez okres 

realizacji inwestycji (przekazania do użytkowania), uczestnictwa w odbiorach, rozliczenia 

finansowego inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku konieczności jego 

uzyskania) oraz czynności, o których mowa w treści niniejszej umowy, jak również w okresie 

gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu, a także w okresie rękojmi.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

 

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: 2021-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2021-12-31 

 

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 za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże że wykonał 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie usługi nadzoru inwestorskiego nad jednym zadaniem 

związanym z wykonaniem obiektu o kubaturze min. 5 000 m3 i wartości robot co najmniej 

10.000.000,00 zł netto, jest osobą wykonującą nadzór inwestorski w branży architektury i konstrukcji 

Minimalne wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej, - posiada co najmniej 5 letnie 

doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej), w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, - 

przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).  

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:  

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:  

Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia: Odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców dokument składają wszyscy Wykonawcy 

odrębnie).b.Zamawiający żąda złożenia odpisu, o którym mowa powyżej również od podmiotu 

trzeciego, który oddaje do dyspozycji Wykonawcy swoje zasoby w postaci potencjału technicznego 

i/lub doświadczenia. c.Jeżeli zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1)zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 



zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w rozdziale 5 ppkt 3.1 i/lub 

ppkt.3.2).d.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpisu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 5.1 lit. a 

niniejszego rozdziału, jeżeli Zamawiający posiada aktualne dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).Podmioty Zagraniczne 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, 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 - dokument 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 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony 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. 

Zapisy dotyczące terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.W przypadku 

wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

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:  

Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

złożenia:1)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech 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 usługi te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy usługa została wykonana zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończona; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; 2)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 b. W przypadku wykazania 

zdolności technicznej lub zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca dla zasobu załącza 

oryginał pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobu wystawionego przez podmiot 

udostępniający - przykładowy Załącznik nr 4 do SIWZ, c. Zamiast ww. przykładowego załącznika 

można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 1.Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w 

art. 22a Ustawy. 2.Dokumenty, które określają w szczególności: 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 jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 6.Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym 

rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).  

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) 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

http://mosir.opole.pl/przetarg/ informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. – Przykładowy załącznik nr 2 do SIWZ. W 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.(W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy lub wszyscy 

Wykonawcy odrębnie). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

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 

Ilość deklarowanych pobytów na budowie 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:  

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający 



dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy 

pod następującymi warunkami: a)Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, b)konieczność 

dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 4. c)Strona 

występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy w szczególności w następujących sytuacjach: 

a)zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w 

przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; b) niezbędna jest 

zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest 

konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; c)jeżeli nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

d)konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po 

stronie Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia w zakładanym 

terminie; e)wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; f)przyczyn losowych, w 

przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i 

którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w 

jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść 

powinno dokładnie tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane tymi okolicznościami; g)wystąpienia 

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; h)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; i)dokonania określonych 

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, jak również inne organy, 

których działalność wymaga wydawania decyzji o charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia w 

wydawaniu przez te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, odmowa wydania przez te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; j)gdy możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu 

płatności za realizację przedmiotu zamówienia; k)dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla 

Zamawiającego, a w szczególności: może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania 

przedmiotu Umowy; może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy; 

l)zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub 

uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy; m)w przypadku zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, 

nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym; n)jeżeli w okresie realizacji umowy 

zajdzie konieczność realizacji dodatkowych niezbędnych usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo zamówień 

publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym spełnione zostaną łącznie warunki 

określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ppkt a), b) i c); o)zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2.Zamawiający przewiduje także 

możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać 



zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i 

przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. 3.Przewidziane powyżej okoliczności 

stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek 

wprowadzenia takich zmian. 4.Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 5.Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 

144 ustawy prawo zamówień publicznych: a)zmiana osób uprawnionych do reprezentacji Stron; 

b)zmiana siedziby Stron; c)zmiana nazwy Stron; d)zmiana osób przeznaczonych do realizacji 

przedmiotu umowy; e)zmiana danych teleadresowych Stron. Zaistnienie okoliczności, o których 

mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej 

Strony.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo 

nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 

poufności.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien zastrzec w składanej przez siebie 

ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie 

lub osobno w oddzielnej wewnętrznej kopercie). Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie, że dane te w istocie posiadają charakter 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez zamawiającego 

zasadności tego zastrzeżenia.Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazw (firm) oraz 

adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

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

Data: 2019-07-24, godzina: 11:00,  

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

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

postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 


