
Ogłoszenie nr 598939-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.   

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie: Rozbudowa systemu kontroli dostępu 

O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12 

 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  

 

 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:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, krajowy numer 

identyfikacyjny 1775600180, ul. Al. Piłsudskiego  12  , 35-075   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo 

Polska, tel. 178 675 000, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl, faks 178 523 638.  

 Adres strony internetowej (URL): www.zus.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.zus.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia   

Tak  

www.zus.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 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego  

 Adres:  

Al. Piłsudskiego 12, 35- 075 Rzeszów pok. 26 Dziennik Podawczy  

 

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:  Rozbudowa systemu kontroli dostępu 

O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12  

Numer referencyjny:  35000/271/04/2017/ADG  

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 wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa systemu kontroli 

dostępu O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12. Roboty będą wykonywane na podstawie posiadanej 

dokumentacji firmy, „ELEKTRO-TECH-BUD Kazimierz Domaradzki” która zawiera projekt wykonawczy 

w/w zadania, przedmiary robót, opis techniczny przedmiotu zamówienia. W ramach zadania należy 

wykonać: demontaż istniejącej bramki wejściowej na schody obok sali nr 39 montaż nowych bramek 

uchylnych przy schodach obok Sali nr 39 podłączonych do istniejącego systemu ppoż. oraz wyposażyć 

w czytniki kart, montaż nowego systemu kontroli dostępu od strony wejścia W6 – podwójne drzwi 

wejściowe D1, D2, montaż nowego systemu kontroli dostępu od strony wejścia W1 – podwójne drzwi 

D3, D4, montaż nowego systemu kontroli dostępu korytarz K6 – kontrola dwustronna montaż 

systemu wideo-domofonowego od strony parkingu górnego W6 oraz zainstalowanie przycisków na 

portierni do otwierania drzwi wejściowych sprawdzenie oraz uruchomienie całego systemu kontroli 

dostępu wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych Materiały i osprzęt, które Wykonawca 

zastosuje do wykonania robót powinny być dobrej jakości w gatunku I oraz posiadać dopuszczenie do 

stosowania i spełniać Polskie Normy, normy zharmonizowane, być zgodne z narzuconymi przez 

Projektanta rozwiązaniami. Zamawiający stwierdza, że jeśli w dokumentacji przetargowej, 

opracowaniach projektowych, w tym w przedmiarze robót podano nazwę dostawcy lub producenta 

określonego materiału to uczyniono to w celu określenia klasy materiałów, urządzeń, osprzętu itp. 

Wobec powyższego dopuszcza się składanie ofert „równoważnych” z zastosowaniem materiałów i 

urządzeń innych producentów pod warunkiem, że zastosowane przez Wykonawcę materiały i 

urządzenia będą bezwzględnie spełniać warunek, iż ich parametry techniczne, jakościowe i 

eksploatacyjne będą na co najmniej takim samym poziomie, jak materiały i urządzenia określone w 

powyższy sposób w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń 

„równoważnych” Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do oferty dokumenty potwierdzające 

równoważność oferowanych rozwiązań np. specyfikację techniczną producenta lub inny dokument 

dla danego materiału lub urządzenia. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać spełnienie 

wymaganych parametrów określonych w SIWZ poprzez klasę materiałów lub urządzeń. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 

do SIWZ która zawiera: - projekt wykonawczy- przedmiary robót - opis techniczny wykonania robót 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę części zamówienia stosownie do art. 36 a ust. 2 ustawy. Wykonawca oraz 

podwykonawca zobowiązują się zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

polegające na: - pracach rozbiórkowych - pracach izolacyjnych - pracach konstrukcyjno-montażowych 

- pracach instalacyjnych - robotach ogólnobudowlanych - robotach wykończeniowych - utrzymaniu 

porządku na terenie budowy Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego 

Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych 

zabezpieczeń. Roboty nie uciążliwe dla pracy ZUS będą mogły być realizowane od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy ZUS tj. od 7:00 do 15:00. Roboty uciążliwe dla pracy ZUS mają być 

realizowane poza godzinami pracy ZUS. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 

(słownie: pięciu) lat licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu odbioru końcowego.   

 

II.5) Główny kod CPV:  45310000-3  

 Dodatkowe kody CPV:  



 

Kod CPV  

42961100-1  

 

 

 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

 Wartość bez VAT: 55645,00  

 Waluta:  

 

pln  

(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:  2017-12-20  

 

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: Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 4.1.1.2.1. w okresie ostatnich 

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

– w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności wykonał zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej: (jedno zamówienie, obejmujące roboty budowlane 

o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, w których zakres wchodziły: Roboty instalacyjne 

elektryczne; 4.1.1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która zostanie skierowana do 

realizacji niniejszego zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga 

określonych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane rozumie 

przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. DZ. 

U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.).   

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

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

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

 Informacje dodatkowe:   

 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA   

 

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



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

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

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

  

  

  

  

  

  

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:   

 

4.4.6.2.4. 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; 4.4.6.2.5. 

oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4.4.6.2.6. 

oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 4.4.6.2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z 



opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).  

 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:  

  

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   

 

4.4.6.1.1. Wykaz robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, 

o którym mowa w pkt 4.1.1.2.1. wraz z załączeniem dowodu określającego czy robota budowlana 

została wykonana należycie, w szczególności informacja o tym czy robota została wykonana zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodem, o którym mowa, jest 

referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była 

wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tego dokumentu – inny dokument, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ; 4.4.6.1.2. Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, na potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.2, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

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

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy załączyć do oferty: formularz oferty którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, kosztorys ofertowy, kopia potwierdzenia wniesienia wadium w 

przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;   

 

 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  

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1650,00 zł (słownie: 

tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z 

poniższych form: 3.2.1. pieniądzu; 3.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

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

3.2.3. gwarancjach bankowych; 3.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.2.5. poręczeniach 

udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).   

 

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  

  

 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  

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  30,00  

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  10,00  

 

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. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za 

zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana 

postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż 

zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie 

którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy 

w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z 

następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) siłą 

wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową b) przerwaniem prac 

przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego 

orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, c) koniecznością wykonania zamówień 

których, zamawiający nie mógł przewidzieć a wymagane jest ich natychmiastowe wykonanie, albo 

wykonania części robót inną technologią niż założona w ofercie Wykonawcy. 4. Każda ze Stron 

powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą 

Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.   

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

 

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

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153 póz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, 

zaś stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć w ofercie. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie uznane jako brak woli 

utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  



Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie występował o 

uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego 

uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W 

przypadku uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ofercie, że informacje i 

dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne 

co będzie skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) 

odtajnieniem. W takim przypadku oferta będzie jawna również w zakresie nieskutecznie objętym 

tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zamawiający informuje, 

że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 26 ust. 2, art. 26 ust. 3 

oraz art. 90 ustawy, a złożone przez niego dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i/lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 

kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia pkt. 4.3.7. SIWZ stosuje się odpowiednio. Nie podlegają 

zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin 

wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.   

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

 Data: 2017-10-27, 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  

> 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: 


