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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec: Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
przyłącza wodno–kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie 

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 Sosnowiec, krajowy numer 
identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Partyzantów  1 , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo 
Polska, tel. 032 2695012 do 15, e-mail ZaczynskiA@zus.pl, faks 322 662 084.  
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):  
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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  
Nie  
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:  
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca lub złożyć 
osobiście w siedzibie Zamawiającego  
Adres:  
ul. Partyzantów 1 41-200 Sosnowiec, pok. 821  
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: Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przyłącza 
wodno–kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie  
Numer referencyjny: 380000/271/02/2020-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:  
 
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 na terenie Inspektoratu ZUS w Jaworznie z siedzibą przy ul. 
Grunwaldzkiej 274 wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych zgodnych z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wzorem Umowy, zmierzających 
do realizacji zadania polegającego na Wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodnego i 
kanalizacyjnego do budynku Inspektoratu. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1) w zakresie kanalizacji deszczowej:  
a. budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku i parkingów na 
działkach ZUS,  
b. budowa urządzeń odwadniających parkingi – odwodnienia liniowego, korytek przy krawężnikowych oraz 
wpustów ulicznych,  
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c. budowa podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej 159m3 ,  
d. budowa studni z regulatorem przepływu ograniczającym zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Grunwaldzkiej,  
e. budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej metodą bezwykopową - 
przewiertu sterowanego,  
f. odtworzenie nawierzchni parkingów po robotach ziemnych wraz z utworzeniem miejsc postojowych w 
obrębie działek ZUS,  
g. zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną kanalizacją,  
h. zapewnienie opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  
2) w zakresie przyłącza kanalizacyjnego:  
a. budowa kanałów odpływowych z rur litych PVC-U SDR 34 SN min. 8 kN/m2, 
 b. budowa studzienek kanalizacyjnych o średnicy DN 600 mm;  
c. włączenie wykonanych przewodów do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  
3) w zakresie przyłącza wodociągowego:  
a. budowa przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 63PE z rozdziałem na Ø 40PE dla celów 
socjalnobytowych;  
b. budowa przyłącza Ø 50PE dla celów przeciwpożarowych wraz z zabudową i wyposażeniem studni o 
średnicy Ø1200.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45223500-1 

45111200-0 

45220000-5 

45200000-9 

45232130-2 

45232150-8 

45232410-9 

54233250-6 

 
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:  6   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Maksymalny czas realizacji przedmiotowego zamówienia wymagany 
przez Zamawiającego wynosi 180 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Czas wykonania wszystkich robót 
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wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia będzie podlegał ocenie jako jedno z kryteriów oceny ofert. 
3. Wykonawca może maksymalnie skrócić czas realizacji prac o 60 dni. Jednostką skrócenia czasu 
realizacji prac jest 1 dzień.  
 
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: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  
1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył, łącznie co najmniej: 
- 2 roboty budowlane, realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów, polegające na wykonaniu 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości każdej z tych robót minimum 300.000,00 zł brutto,  
- 2 roboty budowlane, realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów, polegające na wykonaniu 
dróg lub parkingów o wartości każdej z tych robót minimum 200.000,00 zł brutto,  
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie podziemnego zbiornika o pojemności co najmniej V=100 m³ 
(pojemność jednego zbiornika lub łączna pojemność połączonych baterii składających się na zbiornik) i o 
wartości minimum 100.000,00 zł. brutto.  
2 skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2019 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019r. 
poz. 1815 ze zm.) oraz będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego:  
- 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy – koordynatora,  
- 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez 
ograniczeń przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót z branży drogowej,  
- 1 osobę posiadająca aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez 
ograniczeń przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych.  
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: Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym 
wyżej uprawnieniom budowlanym, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 
polskiego zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub wydanych obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo 
budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. 
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poz. 1117). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych osób w zależności od 
posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień.  
 
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:  
1) 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;  
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie równej co najmniej 
500.000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu;  
2) wykaz robót budowlanych – wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  
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3) dowody określające, czy roboty budowlane o których mowa w pkt. 2) zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone;  
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, budowlanej w 
specjalności drogowej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i uprawnień 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)  
1) oferta, na którą składa się: formularz ofertowy wypełniony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do 
SIWZ, kosztorys ofertowy zgodny kwotowo z ceną ofertową. 2) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego 
na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca będzie polegał, do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (jeżeli dotyczy). 3) w przypadku, gdy ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo określające 
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) w przypadku, 
gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres 
umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza,  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w 
wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, zero groszy).  
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1- 5 ustawy 
Pzp.  
3. Okres ważności dokumentu stanowiącego wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą 
- pierwszym dniem jego ważności musi być dzień otwarcia ofert. Wadium musi być w posiadaniu 
Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert.  
4. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, o uznaniu wpłaconego 
wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia 
dyspozycji przelewu w banku Wykonawcy. Zaleca się więc dokonanie przelewu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, niezbędnym do uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.  
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w sposób umożliwiający jego wyłączenie z oferty, tj. 
dokument nie powinien być trwale złączony z ofertą.  
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 3) spowodował, że zawarcie Umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
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stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.7b) ustawy Pzp  
8. Wadium wniesione przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  
9. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.  
 
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:  
 
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:  Nie  
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:  Nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  Nie  
 
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:  
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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 brutto 60,00 

gwarancja 20,00 

termin wykonania  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:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
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: Nie  
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:  
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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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wskazanych poniżej, zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o których mowa w § 15 Umowy oraz zmian przewidzianych w art. 144 ustawy 
Pzp.  
2. Termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, 
wymienionych w ust. 3, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie Przedmiotu umowy w terminie.  
3. Okolicznościami stanowiącymi podstawę do zmiany umowy są w szczególności: 1) brak frontu robót 
wynikający z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) warunki pogodowe uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią; 3) przerwanie robót przez właściwe organy 
administracji rządowej lub samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego wyroku sądu, za co nie 
można przypisać winy Wykonawcy; 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z Umową; 5) konieczność wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji; 
6) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku 
wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli te nie 
wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
5. Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji Umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia 
Wykonawcy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych.  
6. Nie stanowi zmiany Umowy: 1) zmiana adresu do korespondencji; 2) utrata mocy lub zmiana aktów 
prawnych przywołanych w treści Umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów 
prawnych; 3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 4) zmiana osób 
odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy; 5) zmiana numeru konta Wykonawcy.  
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  
8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  
 
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: 2020-03-31, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 




