
Gmina Pysznica: Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt 

budowlany i budowlano - wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 

urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniami do działek prywatnych i zasilaniem 

energetycznym dla m. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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 

Ogłoszenie nr 557417-N-2020 z dnia 2020-07-06 r. 



Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: NIE

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: NIE

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pysznica, krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, 

ul. ul. Wolności 322 pok. nr 24 , 37-403 Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 

158 410 004, e-mail zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017. 

Adres strony internetowej (URL): http://pysznica.bip.gmina.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: Administracja samorządowa

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

TAK

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie

http://pysznica.bip.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie

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: 

NIE

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: 

NIE



Adres: 

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) 

NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Projektu 

(dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i budowlano - wykonawczy) dla 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniami do działek 

prywatnych i zasilaniem energetycznym dla m. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa z 

ostatecznym pozwoleniem na budowę

Numer referencyjny: RI.II.271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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: Tematem przedmiotowego postępowania przetargowego jest Opracowanie 

Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i budowlano - 

wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, 

odgałęzieniami do działek prywatnych i zasilaniem energetycznym dla m. Brandwica, Bąków i 

Jastkowice ul. Wałowa z ostatecznym pozwoleniem na budowę. Dokumentacja projektowa 

powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa w momencie przekazania musi być po ostatecznym pozwoleniu na 

budowę. W skład kompletnej dokumentacji projektowej wchodzi: 1. Dokumentacja terenowo – 

prawna, 2. Dokumentacja geotechniczna, 3. Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla sieci, 4. 

Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI), 5. Inwentaryzacja zieleni, 6. Projekt 

organizacji ruchu na czas budowy (OR), 7. Projekt odtworzenia nawierzchni, 8. Pozwolenie 

wodno-prawne jeśli jest wymagane, 9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiOR), 10. Kosztorys inwestorski, 11. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK), 

12. Przedmiar robót, 13. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z 

przepisami, kompletności z przedmiotem zamówienia, o liczbie odwiertów, o wersji 

elektronicznej dokumentacji, 14. Aktualne zaświadczenie o wpisie na właściwą izbę 

inżynierów budownictwa, 15. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz 

decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści, 16. Spis dokumentacji: 

„Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”, który należy 

wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 17. Zestawienie nowych przyłączy 

kanalizacyjnych których właściciele działek wyrażają chęć przyłączenia. Informacje 

dodatkowe: 1. Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, normami, standardami, STWiOR w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 

oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej. 2. W wycenie 



należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map(aktualnych map do celów projektowych, 

opiniodawczych lub do celów prawnych), uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, wypisów z 

rejestru gruntów umożliwiających wystawienie oświadczenia o prawie do dysponowania 

gruntem (dla działek, na których projektowana są przyłącza kanalizacyjne dopuszcza się 

uzyskanie zamiast wypisów z rejestru gruntów zbiory danych wraz z wykazem podmiotów 

ewidencyjnych –posiadających te same informacje co wypis z rejestru gruntów), opłat 

niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej, 

uzgodnienie w ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy, pełnomocnictwa, upoważnienia, nadzór 

konserwatora zabytków, nadzór archeologiczny itp.) 3. W wycenie należy uwzględnić koszty 

wykonania całej dokumentacji w wersji elektronicznej (w formatach pdf, ath, doc., .xls/xlsx.; 

.cad) w tym również projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami. 4. Projekt musi być 

wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe oraz z 

ostatecznym pozwoleniem na budowę. 5. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami 

technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem 

Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z 

późn. zm.) 6. Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz.1843 z późn.zm.. W skład przedmiotu zamówienia 

wchodzi zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w podziale na : 1. Bąków – orientacyjna 

długość projektowanej sieci : kanał 200mm L – ok. 2750,0mb; kanał 160mm L – 1650,00mb; 

rurociąg tłoczny PE dn 90mm, ok. 330,00mb, 1 pompownia; 2. Tranzyt Bąków – Jastkowice 

rurociąg tłoczny PE dn 90mm, L-390,00mb; 1 – pompownia główna 3. Brandwica – 

orientacyjna długość projektowanej sieci : kanał 200mm L – 10900,00mb, kanał 160mm L – 

6540,00mb; rurociąg tłoczny PE dn 90mm L – 1870,00mb; 10 – pompowni kanalizacyjnych; 4. 

Tranzyt Brandwica – Jastkowice rurociąg tłoczny PE 110mm, L-1300,00mb; 1 pompownia 

główna. 5. Jastkowice ul. Wałowa – kanał 200mm L-600,00mb, kanał 160mm L-360,00mb; 6. 

Tranzyt Jastkowice ul. Wałowa – Jastkowice rurociąg tłoczny PE dn 110mm L – 80,0mb, 1 

pompownia główna. Założenia projektowe oraz proponowana trasa kanalizacji została 

przedstawiona w koncepcji projektowej (Załącznik nr 14 do SIWZ). Podane wyżej długości są 



długościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi (załącznik nr 16 do SIWZ) Dokumentacja powinna spełniać wszystkie obowiązujące 

wymagania formalno – prawne w zakresie sporządzania projektu budowlanego obejmującego 

wszystkie niezbędne branże a w szczególności: • wymogi ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994r. (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz związane z nią rozporządzenia; • 

wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 ); • wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09). • wymogi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 

2013.09.24.), • wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08); 

• wymogi określone w uzyskanych dla niego opiniach, decyzjach, niniejszej SIWZ; • 

Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322200-3

71322000-1

71248000-8

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-11-30

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: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy (wzór załącznik nr 8 SIWZ)

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający wykluczy Wykonawcę: - w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 



majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 2344 z późniejszymi zmianami) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późniejszymi zmianami). Wykluczenie 

wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.: a) wykażą, że w 

okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali zamówienia polegające 

na opracowaniu 2 (dwóch) dokumentacji projektowych sieci wodociągowej lub kanalizacji 

sanitarnej o długości co najmniej 10000 m. b) W przypadku oferty najkorzystniejszej na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Wykaz zadań wraz z dowodami 

określającymi czy usługi, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, 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 – na potwierdzenie spełnienia warunku. c) dysponują lub będą 

dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.: - projektantem – przynajmniej 1 (jedną) osobą z 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

(tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz projektantem - przynajmniej 1 (jedną) 

osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się 

równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących 



przepisów lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych 

krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2272), z 

zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza 

wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług 

transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117). d) 

W przypadku oferty najkorzystniejszej na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

przedstawi wykaz osób zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ – 

wymagany przez Zamawiającego w pkt 8.5.1.8. SIWZ 

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: 

8.4.1. odpisu 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; 

8.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 8.4.3. zaświadczenia 

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 albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 8.5. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających 



spełnienie na dzień składania ofert następujących warunków udziału w postępowaniu: 

8.5.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. W przypadku, gdy ofertę 

składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów 

na zasoby których powołuje się Wykonawca. 8.5.1.2. 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. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu 

dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się 

Wykonawca. 8.5.1.3. 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, wystawionego 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. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu 

dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się 

Wykonawca. 8.5.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 



ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 Ustawy. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z 

nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca. 8.5.1.5. 

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

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

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

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności (może być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 11 do 

SIWZ). 8.5.1.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (może być złożone według 

wzoru określonego w Załączniku nr 11 do SIWZ). 8.5.1.7. Oświadczenie wykonawcy o 

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (może być 

złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 11 do SIWZ). W przypadku, gdy ofertę 

składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 

Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg Załącznika nr 2 dotyczy każdego z nich, 

jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca. 8.5.1.8. Wykaz osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – na potwierdzenie warunku 

określonego w punkcie 6.2.2.c SIWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli będzie go spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców występujących 

wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 8.5.1.9. Wykaz usług wykonanych, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 



dowodów określających czy usługi, zostały wykonane lub są wykonywanie należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, 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 – na potwierdzenie warunku określonego 6.2.2. SIWZ. Wykaz 

należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku, gdy 

ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie go spełniał przynajmniej 

jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 8.6. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 8.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: • zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; • zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; • czy podmiot na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 

trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, stosownego zobowiązania. 8.8. Na wezwanie zamawiającego 

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6. 8.9. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 



sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 8.10. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 8.6., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 8.11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 8.11.2. 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 8.12. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 8.13. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa także oświadczenie – Załącznik nr 8 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 8.14. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg 

wzoru na Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.15. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania 

braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż 

oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 



podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o 

których mowa w pkt 8.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, 8.18. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.17.a) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast 

w pkt 8.17.b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.19. 

Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8.17., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.20. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 8.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 8.22. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 



oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zmianami) 

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:

a) wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali zamówienia 

polegające na opracowaniu 2 (dwóch) dokumentacji projektowych sieci wodociągowej lub 

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10000 m. b) dysponują lub będą dysponować 

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia tj.: - projektantem – przynajmniej 1 (jedną) osobą z uprawnieniami 

budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. 

„sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz projektantem - przynajmniej 1 (jedną) osobą z 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które zostały 

wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby 

Inżynierów Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami 

wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne. W 

przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane 

uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2272), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 



budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiający określając wymogi dla osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami 

spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117). c) W przypadku oferty najkorzystniejszej na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz osób zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ – wymagany przez Zamawiającego w pkt 8.5.1.8. 

SIWZ 

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 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : - nr 8, 11, 12, 15, 16, 17

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

SEKCJA IV: PROCEDURA 

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 

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: 

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 oferty 60,00

Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 



Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 umowy w przypadku ustawowej 

zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w przypadku: a. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie 

nie leży w interesie Zamawiającego, b. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie 

robót w określonym pierwotnie terminie. c. konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień 

mogących spowodować wstrzymanie robót objętych niniejsza umową. d. konieczność 

wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 

2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt. 1): od daty wejścia w życie 

zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, 2) ad pkt 

2): lit. a – w zakresie uzgodnionego interesu Zamawiającego, lit. b – o czas działania siły 

wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c., d. - o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub dokonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

uzgodnień lub opracowań. 

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: 2020-07-17, 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 

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. (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:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


