
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.muzeum.edu.pl 

 
Ogłoszenie nr 72265 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.  

Radom: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU MUZEUM im. JACKA 

MALCZEWSKIEGO W RADOMIU DO WYMOGÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: 

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 

 

http://www.muzeum.edu.pl/
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=abae601e-0189-4df1-baa3-9672c6d366c2&path=2017%5c04%5c20170424%5c72265_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=abae601e-0189-4df1-baa3-9672c6d366c2&path=2017%5c04%5c20170424%5c72265_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=abae601e-0189-4df1-baa3-9672c6d366c2&path=2017%5c04%5c20170424%5c72265_2017.html


krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum im. Jacka Malczewskiego, krajowy numer 

identyfikacyjny 59258400000, ul. ul. Rynek  11, 26600   Radom, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 048 3624329 w. 105, e-mail malczewski@muzeum.edu.pl, faks 

483 623 481.  

Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy 

i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

www.muzeum.edu.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia  
nie  

www.muzeum.edu.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

Pisemnie 

Adres:  

MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ul. Rynek 11, 26-600 

Radom pok. Nr 213A  



 

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: „DOSTOSOWANIE 

BUDYNKU MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU DO 

WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH” 

Numer referencyjny: MJM -ZP.26-2/RB/2017  

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  

 

 

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 

są roboty budowlane niezbędne do oddania zadania pod nazwą: 

„DOSTOSOWANIE BUDYNKU MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO W 

RADOMIU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH” opisane Dokumentacją 

projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), przedmiarami robót a w zakresie w jakim nie opisuje przedmiotu 

zamówienia dokumentacja projektowa i STWiORB także załączona ekspertyza(za 

wyjątkiem instalacji czujek poziomu stężenia gazu i sygnalizatora akustycznego, w 

pomieszczeniu kotłowni, które nie podlegają realizacji), stanowiącymi Załącznik Nr 

2, do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 

„robotami budowlanymi”. Roboty mają obejmować w szczególności: - wykonanie 

na klatkach schodowych w skrzydle zachodnim, południowym, północnym i 

wschodnim instalacji do celów oddymiania grawitacyjnego; zamknięcie w skrzydle 

południowym i wschodnim drzwiami klatki schodowej; dostosowanie długości dojść 

ewakuacyjnych z parteru w części północnej, z I piętra w części północnej, 

zachodniej i południowej oraz poddasza w części zachodniej; usunięcie krat na 

drogach ewakuacyjnych, i zapewnienie wymaganej szerokości na klatkach 

schodowych w skrzydle północnym, zachodnim i wschodnim w piwnicy, na parterze 

i na I piętrze; usunięcie ścian z materiałów łatwopalnych występujących na drodze 

komunikacji ogólnej; wyposażenie budynku w instalację wodociągową 

przeciwpożarową; wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory 

głosowe; złożenie na poziomie parteru budynku kurtyn dymowych; zastosowanie w 

pomieszczeniu kotłowni czujek gazowych; zamontowanie przy wejściu do 



pomieszczenia kotłowni sygnalizatora akustycznego; rozmieszczenie w 

pomieszczeniach wystawowych oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeń 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami polskich norm; 

wykonanie w całym budynku oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normami PN-

EN 1838 w zakresie natężenia i czasu jego działania.  

 

II.5) Główny kod CPV: 43300000-0 

Dodatkowe kody CPV:31625200-5, 45312100-8, 45343000-3, 45343100-4, 

45400000-1, 43111100-1, 45332200-5, 45100000-8 

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  

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: 
Okres w miesiącach: 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: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, 

iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 

000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Określenie warunków: O wykonanie zamówienia może 

ubiegać się wykonawca, który wykaże, że: a) dysponuje co najmniej jedną osobą - 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 

2013 poz. 1409 póz. zm.)*, oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 

37c Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.) *Uwaga:Zamawiający dopuszcza 

uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 



nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej prawa (Dz. U. z 2016r. 

poz.65). W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są 

obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji 

Szwajcarskiej, musza one spełnić wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 póz. zm.); b) posiada 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co 

najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji sygnalizacji 

pożaru i systemu oddymiania klatek schodowych, w tym jednej takiej roboty o 

wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto.  

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:  

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:  
Na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawca 

zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty: informację z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - 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 innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 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: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących dokumentów: a) dowodów potwierdzających, że 

przedstawione na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane(w zał. Nr 3) zamówienia zostały 

wykonane. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – forma dokumentu kopia potwierdzona 

na zgodność z oryginałem. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem, terminu składania – forma dokumentu kopia 

potwierdzona na zgodność z oryginałem 

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)  
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego – forma dokumentu oryginał wraz z 

kosztorysem ofertowym stanowiącym podstawę wyliczenia ceny oferty, 

sporządzonym na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarów robót. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza 

pozycjami wymienionymi w przedmiarach i dokumentacji, jeżeli Wykonawca uzna, 

że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac 

niewskazanych w przedmiarach i dokumentacji; 2) Pełnomocnictwa do podpisania 

oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

załączonych dokumentów należy dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie 

ciągłość i prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa, załączone do oferty 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie  

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  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000 złotych (słownie 



złotych: piętnaście tysięcy) 2. Wadium należy wnieść do dnia 09.05.2017 r. do godz. 

12. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem. W takim 

terminie aby najpóźniej w dniu 09.05.2017 r. do godz. 12 środki finansowe z tytułu 

wadium znajdowały się na rachunku wskazanym w pkt.4. Zamawiający stwierdzi 

wniesienie wadium na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego 

rachunek Zamawiającego. 3. Pozostałe, bezgotówkowe formy wadium wymienione 

ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6) dołączyć do oferty w formie 

oryginału jako odrębny dokument, natomiast kserokopię potwierdzoną przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem trwale połączyć z ofertą. 4. Wadium 

pieniądzu: można wnieść wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 10 1020 1026 0000 1602 0232 8748 5. Gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej 

następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy): a) ustalać 

beneficjenta gwarancji, tj. Muzeum im. Jacka Malczewskiego. b) określać kwotę 

gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z 

SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie 

odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do 

zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami).  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

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 wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 
nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 



Kryteria Znaczenie 

cena 60 

dodatkowa przedłużona gwarancja  20 

skrócony termin wykonania zamówienia 20 

 

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:  

nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

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. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

zakresie: a) Zmiany podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykazał zakres prac 

wykonywanych przy pomocy podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, b) jeżeli zachodzi konieczność 

zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały 

zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje 

Zamawiający, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i 

urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te 

będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów 

technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

lub zmiany obowiązujących przepisów, dodatkowo możliwa jest zmiana producenta 

poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 

warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 

urządzeń. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

c) W trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod 

warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą 

takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób. 2. O 

wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu wykonania 



zamówienia, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i 

natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Zmiana wprowadzona zostanie 

aneksem do umowy. 3. Zmiana wykazana w pkt. b) uwzględniona będzie w 

dzienniku budowy i kosztorysie powykonawczym. 4. Zmiana wykazana w pkt. a) i 

c) wykazana będzie w pisemnym oświadczeniu Wykonawcy.  

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: 09/05/2017, godzina: 12:00,  

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: 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: 
 

 


