
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku: Remont okresowy w Inspektoracie ZUS 

w Ostrołęce

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 

Ogłoszenie nr 501939-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. 
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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 Płocku, krajowy numer 

identyfikacyjny 17756003880000, ul. Jachowicza  1 , 09-402  Płock, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. +48242625271, , e-mail ZAP_Plock@zus.pl, , faks +48242625660. 

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: Inny (proszę określić): 

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

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 
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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)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

https://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-

prowadzonych-przez-jednostki-zakladu 

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: 

poczta, kurier, osobiście 

Adres: 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, 09-402 Płock, I 

piętro, pok. 211 - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych 

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: Remont okresowy w Inspektoracie 

ZUS w Ostrołęce 

Numer referencyjny: 280000/271/02/2020-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:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:
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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: I. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - Remont ogrodzenia, 

schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych w I/ZUS w Ostrołęce zgodnie z 

dokumentacją, przedmiarem i STWIOR. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu 

umowy określają następujące dokumenty (dokumentacja projektowa): 1) Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2) Przedmiar robót, 3) Szkice, rysunki, 

mapy, zdjęcia stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. II. 1) Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia 

umowy w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 2) Protokolarne przekazanie 

Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie robót nie później niż w terminie 7 dni od daty 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 3) Szczegółowy termin wykonania robót 

przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram realizacji robót. Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana, sporządzi harmonogram realizacji robót na etapie po wyborze oferty a 

przed podpisaniem umowy. 4) Zamawiający w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, 

przekaże Wykonawcy celem zapoznania się następujące dokumenty: Instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego, instrukcję użytkowania obiektu, księgę bezpieczeństwa dla budynku I/ZUS w 

Ostrołęce. 5) Wykonawca, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia robót 

przekaże Zamawiającemu: - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykaz osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, - oświadczenia podpisane przez osoby wyznaczone 

do realizacji zamówienia o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

obowiązującą w I/ZUS w Ostrołęce, z instrukcją użytkowania obiektu oraz z księgą 

bezpieczeństwa. 6) Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących 

następujące czynności (z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie): - wszystkie roboty budowlano – remontowe zawarte w dokumentacji, 

STWIOR, przedmiarze robót, - czynności w zakresie ochrony terenu budowy tj. przestrzeń w 

której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy, - czynności w zakresie utrzymania czystości/sprzątania terenu budowy, 
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-naprawa, obsługa, konserwacja sprzętu i maszyn budowlanych, - kierowanie samochodami 

transportowymi, - obsługa zaplecza budowy. 7) Roboty będą wykonywane w obiekcie 

czynnym, 8) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: - wykonywania robót w 

sposób nie powodujący zakłóceń w działalności Zakładu w budynku I/ZUS w Ostrołęce. 

Roboty o dużym natężeniu hałasu, drgań prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z 

przedstawicielem Zamawiającego, - utrzymywania należytego porządku w miejscach 

prowadzenia robót oraz w wykorzystywanych ciągach komunikacyjnych, usuwania wszelkich 

urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 

utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac związanych z realizacją zadania. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić segregację odpadów 

powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą na oddanie ich do punktu skupu 

surowców wtórnych lub przekazanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez 

wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego - dowód na 

spełnienie powyższych wymagań, - uporządkowania przed przystąpieniem do odbioru terenu 

budowy i przekazania Zamawiającemu. 9) Na całość prac stanowiących przedmiot zamówienia 

Wykonawca udzieli gwarancji na minimalnie 36 miesięcy, a maksymalnie na 60 miesięcy. 10) 

Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych, bez wad nadających 

się do usunięcia, stanowiących przedmiot zamówienia. 11) Wykonawca przed złożeniem oferty 

ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce przy ul. 

Kuklińskiego 3. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają 

telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z zamawiającym. Koszty związane z 

przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi wykonawca. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

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

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

4

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 
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji 

zamówienia publicznego, co najmniej jedną osobę (kierownik robót budowlanych) 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 
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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 Pzp. 

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 osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za 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 

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

Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/ osoby lub osób 

podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do KRS lub 

CEIDG (lub ich odpowiednika w danym kraju), 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – 

pełnomocnictwo udzielone liderowi. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

Strona 9 z 18



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 

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   
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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:
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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 oferty 60,00

Okres gwarancji 20,00

Czas usunięcia wady lub usterki 20,00

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: 
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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: 
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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. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie Aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem zmiany, o 

której mowa w § 12 ust. 2, § 13 ust. 4, § 14 ust. 4, § 24 ust. 7 umowy. 2. Zamawiający 
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przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) wynagrodzenia w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2) terminu realizacji przedmiotu umowy w 

przypadku, gdy zmiana terminu jest 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) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w 

trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (np. opady uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury 

uniemożliwiające prowadzenie robót). 3. Każda ze Stron, powołując się na okoliczności, o 

których mowa w ust. 2 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w 

terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 4. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz ich 

przyczyny muszą być odnotowane w Dzienniku robót budowlanych oraz muszą być 

udokumentowane protokołami podpisanymi przez kierownika robót i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Na tej podstawie termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o 

ilość dni, w których roboty budowlane nie mogły być wykonywane (termin wykonania 

zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody). 5. W przypadku konieczności 

wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać te roboty. Podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie 

wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 

ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu 

wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub 

cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

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: 2020-01-30, godzina: 12:00, 

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Strona 15 z 18



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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna. 2. Osoba 

wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w 

godzinach od 7:00 do 15:00: w zakresie proceduralnym: Marta Pomierna Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Płocku al. Jachowicza 1, 09-402 Płock Wieloosobowe Stanowisko 

Zamówień Publicznych e-mail: ZAP_Plock@zus.pl tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05 w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia: Tomasz Świątkowski Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Płocku al. Jachowicza 1, 09-402 Płock Referat Nieruchomości tel. (24) 262-52-71 

wew. 24-15 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 1) Zgodnie 

z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; b) 

inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 

3, 5, 01-748 Warszawa jest Pani Agnieszka Gębicka - Inspektor Ochrony Danych, kontakt 

przez e-mail: ODO@zus.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu Usług 

Elektronicznych; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont 
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okresowy w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana 

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: – na podstawie 

art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie 

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; – na podstawie art. 18 

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; – prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje 

Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) 

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ciążącym na Pani/Panu 

obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o którym mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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