
Ogłoszenie nr 562906-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja: Pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków 

użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i 

dla Filia w Myślenicach ul. Żeromskiego 9. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 4 

Osi Priorytetowej – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.  

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  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-

156 Kraków, NIP: 676-21-78-337, REGON: 351554287 w imieniu, którego działa: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (PBW) na 

podstawie Uchwały Nr 1950/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 

2016 r., z siedzibą przy al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków, NIP: 677-18-40-178, 

REGON: 000197729 reprezentowana przez Annę Piotrowską – Dyrektora PBW.  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja, 

krajowy numer identyfikacyjny 19772900000000, ul. ul. Marszałka F. Focha  39 , 30-

119  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 211 098, e-mail 

sekretariat@pbw.edu.pl, faks 012 4211098 w. 13.  

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

Adres profilu nabywcy: www.pbw.edu.pl  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Jednostka samorządu terytorialnego  

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)  
Tak  

www.pbw.edu.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.pbw.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  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  

Adres:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. 

Focha 39, 30-119 Kraków, Wydział Organizacyjno-Administracyjny  

 

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: Pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków 

użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i 

dla Filia w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.  

Numer referencyjny: WOA-271-1/19  

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:  

 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 



pełnieniu funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – zgodnie z wymogami ustawy z dn. 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz 

wytycznymi Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 

publicznej – dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

przy al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i dla Filia w Myślenicach, ul. Żeromskiego 9. 2. 

Funkcja inwestora zastępczego obejmuje: 1) przygotowanie kompletnych dokumentacji 

przetargowych (wraz z ich aktualizacją) w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 

wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i 

dla Filia w Myślenicach ul. Żeromskiego 9; 2) udział w pracach komisji przetargowej 

powołanej przez Zamawiającego. Zapewnienie obsługi prawnej w trakcie pracy komisji 

przetargowej; 3) przeprowadzenie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia 

publicznego; 4) w przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, wykonanie 

wszystkich czynności ponownie – w cenie złożonej oferty; 5) udział i reprezentowanie 

Zamawiającego w postępowaniach przed KIO; 6) nadzór nad realizacją umowy z wykonawcą 

robót budowlanych, zapewnienie kompetentnych przedstawicieli na każdym etapie realizacji 

umowy; 7) weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod kątem zgodności z 

programami funkcjonalno-użytkowymi dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i dla Filia w 

Myślenicach, ul. Żeromskiego 9; 8) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami 

realizowanymi przez wybranego wykonawcę w/w zadań oraz wykonywanie czynności 

odnoszących się do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

inwestycji. 9) Wykonanie pełnego rozliczenia wykonawcy i projektu. 3. Szczegółowy zakres 

robót dla budynków wymienionych w pkt 3 został zawarty w programach funkcjonalno-

użytkowych i audytach energetycznych. Dokumenty te są udostępnione na stronie 

internetowej zamawiającego: www.pbw.edu.pl 4. Szczegółowy zakres obowiązków dla 

inwestora zastępczego został zawarty we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do 

niniejszej specyfikacji.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71520000-9 

71630000-3 

71541000-2 

 

 

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: 2020-12-11  

 

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 formułuje warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora 

Zastępczego dla zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji 

lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego lub zamieszkania 

zbiorowego o wartości robót budowlanych, dla których pełniono funkcję Inwestora 

zastępczego, min. 400 000, 00 zł brutto. Uwaga: 1) W przypadku robót budowlanych, których 

wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej 

waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania 

robót (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

2) W związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek 

będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, 

to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług. 2. Dysponowanie osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tekst jednoty 

Dz.U.2018.1202 z późn. zm.), które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia, tj. do nadzorowania robót budowlanych: 1) osobą przewidzianą do pełnienia 

funkcji Koordynatora Projektu posiadającą, co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera 

Kontraktu, (lub równorzędne), w tym przynajmniej przy realizacji i rozliczeniu budowy 

jednego obiektu użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków pochodzących ze 

Środków Europejskich (minimalna wartość zrealizowanych robót budowlanych wynosi 400 

000 PLN brutto). 2) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót 

konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robót 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 4-letnie 

doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) polegające na 



pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika 

robót konstrukcyjno-budowlanych. Inspektor nadzoru musi posiadać kwalifikacje o których 

mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi zał. nr 4 do 

SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Wykaz usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, 

spełniających wymagania określone w pkt IV ppkt 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 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. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, spełniający 

wymagania określone w pkt IV ppkt 4 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

500 PLN (słownie: pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 

1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski, nr konta: 66 1020 4900 

0000 8102 3122 7920, wskazując w tytule przelewu: „Pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków 

użyteczności publicznej”. 4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota 

wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form 

rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu 

stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika 

obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza 

to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia 

przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Dowód wniesienia wadium 

powinien być dołączony do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której 

mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy do oferty należy dołączyć dokument w formie 

oryginału. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie 



przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium są 

określone w art. 46 ustawy.  

 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

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

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

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 100,00 

 

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 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 postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 

144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 2. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie 

określonym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności n/w 

przypadków: 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym przewiduje się możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń 

wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką 

zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach 

programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 3) 

zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z: a) konieczności 

wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się 

konieczne lub celowe i które maja wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, b) 

zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) 

działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki mające bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania robót), d) zaistnienia okoliczności będących następstwem 

działania organów administracji, w tym szczególnie w przypadku przedłużenia procedur 

administracyjnych na etapie wydawania decyzji, opinii, postanowień i decyzji 

administracyjnych, jeżeli to przedłużenie nie wynikało z winy wykonawcy, e) zmianą 

przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na termin 

realizacji zamówienia, pod warunkiem wyrażenia przez zamawiającego zgody; termin 

realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 

przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 4) zmiana warunków realizacji i zakresu 

przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii.  

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: 2019-07-02, godzina: 12:00,  

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

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



 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> Oferty należy sporządzić w języku polskim  

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

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków 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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


