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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie: Modernizacja instalacji hydrantowej 
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 17756001800000, ul. Al. Piłsudskiego  12  , 35-075  Rzeszów, woj. podkarpackie, 
państwo Polska, tel. 178 675 000, , e-mail 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 
2012r Prawo pocztowe, przez posłańca lub osobiście   



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:  Modernizacja instalacji hydrantowej 
O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12   
Numer referencyjny:  350000/271/7/2019-ZAP   
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:  
tylko jednej części   
 
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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. 
Piłsudskiego 12”. Roboty będą wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-
kosztowej wykonanej przez firmę „Systemy Ochrony Przeciwpożarowej Sp. z o.o., która zawiera 
dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi oraz przedmiary robót. W 
ramach tego zadania należy wykonać: 1. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 80 mm 
w pomieszczeniu hydroforni. 2. Zaślepienie rur wody zimnej bytowej po demontażu rurociągów 
stalowych. 3. Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej. 4. Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 
mm. 5. Zainstalować przeciwpożarowe ELEMENT-Hydrofornia p. pożarowa – numer ST-9.1.2 zasuwy 
odcinające kołnierzowe o śr. 65 mm z kółkiem. 6. Zainstalować wodomierz śrubowy o śr. Nom. 50 
mm. 7. Zainstalować zestaw hydroforowy o wydajności Qmax/h=7,2[m3/h] wraz z wyposażeniem 
dodatkowym. 8. Wstawić trójnik żeliwny kołnierzowy o śr. Nom. 65 mm ze spustem DN15. 9. 
Wstawić kształtki montażowo-demontażowej o śr. Nom. 65 mm. 10. Zainstalować filtr siatkowy 
kołnierzowy o śr. 65 mm. 11. Zawór antyskażeniowy kołnierzowy o śr. Nom. 65 mm. 12. Zainstalować 
rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nom. 65 mm o połączeniach gwintowanych. 13. Zainstalować 
kołnierz z gwintem wew. O śr. Nom. 65 mm. 14. Zainstalować konstrukcje wsporcze pod zestaw 
hydroforowy. 15. Wykonać próbę szczelności. 16. Wykonać płukanie instalacji wodociągowej. 17. 
Zainstalować rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nom. 50 mm. 18. Zainstalować rurociągi stalowe 
ocynkowane o śr. Nom. 32 mm. 19. Wykonać płukanie instalacji wodociągowej. 20. Wykonać próbę 



szczelności instalacji wodociągowych. 21. Zainstalować szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem. 
22. Zainstalować szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem. 23. Zainstalować trójniki z żeliwa 
ciągliwego ocynk. 24. Przeniesienie tablicy drewnianej naściennej. 25. Demontaż i montaż okien w 
hydroforni. 26. Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych. 27. Wykonanie tynku 
cienkowarstwowego. 28. Wywożenie gruzu. 29. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. 
wewnętrznych. 30. Ręczne przebijanie otworów w ścianach. 31. Uszczelnienie przejść rurociągów 
stalowych wg zaleceń producenta. 32. Mechaniczne przebijanie otworów w stropach. 33. Wykonanie 
tynków zwykłych. 34. Roboty elektryczne- montaż uchwytów pod przewody kabelkowe. 35. Wypięcie 
istniejącego zasilania pomp oraz wpięcie szafy hydroforowej p.poż. sprzed głównego wyłącznika 
prądu. 36. Zainstalować i podłączyć wyłącznik przeciwporażeniowy. 37. Zainstalować rozdzielnice 
elektryczne. 38. Uruchomić zestaw pompowy. 39. Wykonać badania elektryczne. 40. Wykonać 
pomiary ciśnienia każdego hydrantu. 41. Wykonać przegląd hydrantów, który powinien zawierać: a) 
oględziny zewnętrzne instalacji, b) sprawdzenie wymiarów przy pomocy przyrządów pomiarowych, c) 
sprawdzenie podłączenia węża przy pomocy klucza do łącznika, d) pomiar ciśnienia statycznego 
wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie 
ciśnienia na manometrze przy tzw. „zerowym wypływie”, e) pomiar ciśnienia dynamicznego 
wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie 
ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy, f) 
określenie wydajności hydrantu przeprowadzonego metodą analityczną, wykorzystując do tego wzór 
Q=k* pierwiastek z H, gdzie: Q – Natężenie wypływu [dm3/min], H – Ciśnienie dynamiczne [Bar], k – 
współczynnik dyszy wg. Normy g) sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z 
dwóch najniekorzystniej położonych pod względem hydraulicznym punktów na jednej kondygnacji 
lub w jednej strefie pożarowej, Po wykonaniu przeglądów jako dowód zrealizowania prac sporządza 
protokół z wykonanych czynności oraz zestawienie hydrantów wewnętrznych i zaworów 
hydrantowych będących na wyposażeniu Zamawiającego. 1) informacje dotyczące wykonania 
przeglądu powinny być umieszczone na etykiecie na hydrancie. Etykieta nie powinna zakrywać 
żadnych napisów na hydrancie i powinna być rozpoznawalna bez użycia specjalnego sprzętu, 2) na 
etykiecie powinny być podane następujące informacje: a) nazwa i adres jednostki konserwującej, b) 
rodzaj czynności serwisowej (przegląd, konserwacja, naprawa), c) znak identyfikujący osobę 
kompetentną, d) data (rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej, e) data (rok i miesiąc) 
następnego badania. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przeglądy techniczne i czynności 
konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, do których można zaliczyć hydranty wewnętrzne, 
powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w 
roku. Wykonawca w ramach zadania pn.” Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, al. 
Piłsudskiego 12 w okresie gwarancji wykona wszelkie naprawy i konserwacje oraz przeglądy 
Hydrantów, za cenę ryczałtową zawartą w ofercie, bez dodatkowego wynagrodzenia.  
 
II.5) Główny kod CPV:  45110000-1  
 Dodatkowe kody CPV:  
 
Kod CPV  
45343000-3  
45400000-1  
45310000-3  
 
 
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
 Wartość bez VAT: 171107,72  
 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:  5   lub   dniach:   
lub  
data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:    
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia  
5     
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 warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie 
lub remoncie budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty 
ogólnobudowlane i instalacje hydrantowe przy czym wartość tej wykazanej roboty budowlanej musi 
wynosić co najmniej 80 000 złotych. Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny 
być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym 
dokumentem) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 
jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia do pełnienia funkcji 
kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie pełnionej funkcji.  
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:   
 
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; Zaświadczenie 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, wystawione 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:  
 
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; (Cz. II 
załącznik nr. 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 



przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (Cz. II załącznik nr. 
6)   
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)   
Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień 
składania oferty: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty ¬– w przypadku podpisania oferty przez 
osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykaz 
potwierdzający ilość zrealizowanych robót budowlanych przez wykonawcę Zał. nr 5 do siwz. wykaz 
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;   
 
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: – 4500,00 zł Słownie: 
cztery tysiące pięćset złotych 00/100   
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
  
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:   
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
  
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)    
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  30,00  
doświadczenie wykonawcy  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:  
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, ( o ilość dni 
zaistniałej okoliczności) 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.(o czas niezbędny do wykonania tych prac)  
 
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: 2019-11-22, 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:   
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: 


