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Ogłoszenie nr 589576-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Główny Instytut Górnictwa: Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w 

okresie realizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu łub programu współflnansowanego ze środków Unii 

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu łub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, łub 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/powierzyłi 

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyłi prowadzenie 

postępowania:
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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:

1.1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. 

Gwarków 1 ,40166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2581631-9, e-mail 

bgxzg@gig.katowice.pl, faks 322596533.

Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu 

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

1.3) 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 zamawiającyeh 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):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL)
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Tak

https://www.gig.eu/pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszezona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia

Tak

https ://www. gig. eu/pl/przetargi/aktualne

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 łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać przesyłką poeztową lub

kurierską

Adres:

Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plae Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów 

pok. 9a budynek B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów
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plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)

https://bzp,uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublik.owanego.aspx?id-'‘y'’

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILI) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów wykonawczych 

oraz nadzór autorski w okresie reałizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni 

Doświadczalnej „Barbara”.

Numer referencyjny: FT-2018 /07/01

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

OH

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) 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 jaw przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w okresie realizacji robót 

dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, ul. Podleska 

72, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Zakres przedmiotu zamówienia : 1. KD 

„Barbara” w Mikołowie - Budynek „K” (wg projektu archiwalnego obiekt „A”): 1.2. - projekt 

części budowlanej : - inwentaryzacja i aktualizacja rysunków rzutów budynku oraz terenu pól 

badań, 1.2. - projekt instalacji elektrycznych: - siłowej: 400/230V, 500 V, - oświetleniowej, - 

telefonicznej, - instalacji komputerowej, - alarmowej, - monitoringu CCTV, 1.3. - projekt 

instalacji centralnego ogrzewania, ł.4 - projekt instalacji wod.kan. 2. KD „Barbara” w Mikołowie 

- Pola badawcze (wg projektu archiwalnego obiekt „B, C D, E”): - projekt instalacji 

elektrycznych : - siłowej 400/230V , 500 V, - oświetleniowej, - alarmowej, - monitoringu CCTV,

3. Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ udostępnia skan posiadanej archiwalnej części 

rysunkowej rzutów obiektów, przekroje oraz plan sytuacyjny. Wykonawcy wybranemu w 

postępowaniu przetargowym Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadane pierwotne 

projekty w formie papierowej: 4. Projekty wykonawcze winny zawierać: - opis techniczny, - 

rysunki wykonawcze, - specyfikacje wykonania i odbioru robót, - przedmiary i kosztorysy 

inwestorskie. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania w formach: - część 

rysunkową w formie papierowej w 5 egzemplarzach, - przedmiary i kosztorysy w formie 

papierowej w 3 egzemplarzach, - projekty w formie elektronicznej: - opisy, specyfikacje w formie 

edytowalnej i „pdf ’ w 3 egzemplarzach, - część rysunkową w „dwg” oraz „pdf ’ w 3 

egzemplarzach, - przedmiary i kosztorysy w formie elektronicznej w rozszerzeniu „ath” oraz 

„pdf’ w 3 egz. Powyższe formy opracowań należy wykonać oddzielnie dla każdej branży 

przedmiotu zamówienia. 6. Uzgodnienia projektowe. Wykonawca przedmiotu zamówienia na 

etapie realizacji opracowań projektowych uzgadniać będzie rozwiązania projektowe z osobami 

wskazanymi jako reprezentujące Zamawiającego. Potrzebę dokonania uzgodnień Wykonawca 

zgłaszać będzie drogą mailowa do upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego: Zamawiający 

umożliwia wykonanie dodatkowych oględzin budynku oraz wykonanie pomiarów koniecznych do 

realizacji przedmiotu zamówienia po zgłoszeniu takiej potrzeby do Zamawiającego. Uzyskanie 

wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymaganych 

prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i 

sprawdzeń dokumentacji projektowej. Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i w ramach 

kosztów określonych w złożonej ofercie. 7. Nadzór autorski. Wykonawca będzie pełnić nadzór 

autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. Powiadomienia będą dokonane 

telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Zamawiający przewiduje do 15

L:{)Ś
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wizyt na budowie. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od wynikających potrzeb. Opis 

obowiązków w ramach nadzoru autorskiego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 8. 

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby 

dokumentacja projektowa będąca przedmiotem postępowania przetargowego została wykonana 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1129) oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póż. zm.)

W związku z powyższym Wykonawca nie może wskazywać nazw własnych oraz znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia użytych materiałów chyba, że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku konieczności 

wskazania konkretnego materiału Wykonawca dokumentacji musi opisać go za pomocą 

parametrów, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

;()«

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

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)

IL7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 łub

6z 19 2018-07
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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; 3 luh dniach: 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

3

-it). l.’):Oii

II.9) Informacje dodatkowe:
-Ui, i3,o

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.l.l) 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: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 

mniejszą niż 100 000 zł.

Informacje dodatkowe

III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał co najmniej: 1 usługę o wartości minimum 40 000 złotych netto polegająca na 

projektowaniu instalacji elektrycznych oraz 1 usługę o wartości minimum 20 000 złotych netto 

polegająca na projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.kan 2. Wykonawca 

musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do

z 19 2018-07-16, 13:08
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wykonania zamówienia posiadającą następujące uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej 1 

osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej: ogrzewania, 

wod.kan., - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacji 

elektrycznych. Wyżej wymienione osoby muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie 

w pełnieniu funkcji projektanta w danej branży

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy reałizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

in.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 2 ustawy Pzp)

1 j .\)fi

. .• (j.;

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) 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

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub irmego 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 łub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 2. 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 łub 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;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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. Dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. 2. Wykaz usług projektowych - sporządzony wg 

załącznika nr 4 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 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 te usługi zostały wykonane 

należycie. 3. Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych

• .y,
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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:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 

ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100), 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 1.2. Termin 

wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.07.2018 r. o godzinie 12:00 2. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: mBank S.A. 21 1140 1078 0000
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3018 1200 1004. Uwaga nr 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób 

prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu 

składnia ofert. 2.1. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 

pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do dnia 27.07.2018 r. do godz. 12:00. 2.2. Zamawiający 

zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
1 i'-' '

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. niniejszego rozdziału SIWZ.

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego 

rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 2.6.1 jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy, 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, 2.6.2 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - 

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 2.7. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg 

prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id='i')7..

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
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx7id '3''7.

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 łub 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
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dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

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:

2018-07-16, 12;':"

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Po(igladOpublikowanego.aspx?id=397


https ://bzp,uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx'^śd=3Q'/

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej;

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena wykonania zamówienia 100,00

:UH

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

nieograniczony)

Nie

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 negocjaeji (w tym liczbę etapów);

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informaeja 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;
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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
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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. W oparciu o art. 144 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

zgodnie z warunkami podanymi poniżej: 1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 1) z powodu okoliczności siły wyższej, 2) 

wprowadzenia dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej, co może powodować brak 

możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; 3) 

wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy. 4) Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli 

niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn załeżnych od Zamawiającego lub 

okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez osobę koordynującą 

wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego. 5) z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze stron. 1.2. zmiany w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiana osób realizujących 

przedmiot zamówienia może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, lub według potrzeb 

Zamawiającego. Osoby proponowane na dane stanowisko muszą spełniać warunki w zakresie 

kwałifikacji i doświadczenia, które zostały określone w SIWZ; 2) z powodu uzasadnionych zmian 

w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w okresie zawarcia umowy 3) z powodu 

okoliczności siły wyższej, 1.3. inne zmiany: 1) zmian powszechnie obowiązujących regulacji 

prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 2) z powodu ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i 

odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała. 3) zmiany 

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy, 4) zmian danych teleadresowych. 2. Zmiany w 

umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

.iV? .
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

. t;

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-27, godzina; 12:00,

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

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

Nie

Wskazać powody: I vut;

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udziału w 

postępowaniu 

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniaeh: 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 niepodłegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości łub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe łub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości łub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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
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realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 2. w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronieznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3. w 

przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w języku innym niż polski, 

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych haz danych. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

połski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów, 4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. 

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę łub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospołitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.2. rozdziału XIII 

SIWZ 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIII SIWZ w pkt 

4.2. - pkt 4.2.1 - 4.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę łub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 luh grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

luh rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 5.2. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1., powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.3. 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 5.1. niniejszego rozdziału 

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, łub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienia pkt 5.2. stosuje się. Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenia zgodne z 

załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w 

formie pisemnej. 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z 

załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu 

oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Dokument (np. zobowiązanie) innych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o 

ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez podmiot udostępniający zasoby (zgodnie z pkt 1.3. niniejszego rozdziału). 4. W przypadku 

podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Dowód 

wniesienia wadium - zalecane, nie wymagane: - w przypadku wniesienia wadium w postaci 

niepieniężnej, zaleca się dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium - zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci 

pieniężnej, zalecane jest dołączyć do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 6. Spis 

wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.
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