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Ogłoszenie nr 769798-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. 

Gmina Mińsk Mazowiecki: ,,Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu 

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 
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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: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 

71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 257 582 851, e-mail gmina@minskrnazowiecki.pl, faks 257 582 489. 

Adres strony internetowej (URL): 

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 

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 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): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

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

adresem (URL) 

Tak 

www.bip.minskrnazowiecki.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
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Tak 

www.bip.minskmazowiecki.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 przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

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) 

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Budowa chodników dla pieszych na 
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terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 

Numer referencyjny: RI.271.1.27 .2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

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: 

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

następujących chodników dla pieszych: 1) Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w 

kierunku Chochołu; 2) Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka; 3) Budowa chodnika 

przy ul Długiej w Brzózem; 4) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem; 5) Budowa chodnika 

na ul. Długiej w Budach Barcząckich; 6) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w 

Karolinie; 7) Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie; 8) Budowa chodnika dla pieszych przy 

ul. Kolejowej w Targówce; 9) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie, 3. 

Szczegółowe dane zawarte są w przedmiarach. 4. Powyższy zakres będzie podlegał osobnemu 

rozliczaniu. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i/lub 7 Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia w zakresie 

rzeczowym zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie 

zamówienia podstawowego. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. Ja ustawy Pzp, określa 
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obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia tj.: kierowanie pojazdami, układanie koski jeżeli wykonywanie tych 

czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy. 

11.5) Główny kod CPV: 14523322-2 

Dodatkowe kody CPV: 

11.6) 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: Tak 

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: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub 7 Prawo 

zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym z 

przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie zamówienia 

podstawowego. 

11.8) 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: luh zakończenia: 

Okres w miesiącach O kres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

31.08.2021 
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11.9) Informacje dodatkowe: 

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

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który: [fil udokumentuje, iż zrealizował w 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające budowie lub/i 

przebudowie chodników dla pieszych lub/i ścieżek rowerowych lub/i ulic lub/i ciągów pieszo 

jezdnych lub/i parkingów z kostki o wartości minimum 100 000,00 zł brutto łącznie; wraz z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy 

złożonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót oraz załączonych dowodów. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynarnniej 

jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. [fil dysponuje 

lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im (równoważne) 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz 

osób. 
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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: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) 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) 

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 ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nit: 

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

organu (po. wezwaniu) 2) 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, 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 (po 

wezwaniu). 3) 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 tym zakresie 

zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp; 4) oświadczenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

111.5) 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 

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zakres 

musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3) lit. c 

tiret 2 SIWZ) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

111.6) 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 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)- 111.6) 

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty dot. wykluczenia zgodnie z rozdziałem 6 ust 5-7 

SIWZ - Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy; 2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp/ warunki udziału oraz dot. podstaw wykluczenia; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do 

udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 5) Pełnomocnictwo 

dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy); 6) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie 

przedmiaru robót (załącznik nr 7 SIWZ); 7) Potwierdzenie wniesienia wadium 

SEKCJAIV: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. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Pozostałe wymagania dotyczące 

wadium - Rozdział 9. SIWZ. 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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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 
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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: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty brutto 60,00 

Dodatkowy okres gwarancji 30,00 

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 10,00 

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: 
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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: 
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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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Zmiana 

umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie 

można było przewidzieć. w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek: a) z powodu 

przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego o okres przedłużenia. Zamawiający 

przewiduje, iż procedura udzielenie zamówienia publicznego będzie trwała do 30 dni; b) przestojów i 

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o okres przestojów i opóźnień; c) gdy wystąpią klęski 

żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robót lub w miejscu 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że klęska żywiołowa ma wpływ na 

wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa 

lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia prac przez Wykonawcę; d) gdy 

możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w 

szczególności budowlanych, o okres wstrzymania prac; e) wystąpienia okoliczności, których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, o okres wystąpienia 

tych okoliczności; f) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień 

prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów 

administracji publicznej o ten okres; g) w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust 1 pkt 6 i/lub pkt 7 ustawy Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej 

umowy; h) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków 

kolizji. i) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych. Termin wykonania może być 

przesunięty o tyle dni, o ile trwało wstrzymanie dostaw j) wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy: @J nieobecności pracowników lub osób 
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świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub 

mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; [ill decyzji wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; [ill poleceń lub decyzji wydanych 

przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, [ill wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; llil innych 

okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania 

umowy; [ill zakazów i obostrzeń Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwał wpływ 

ww. okoliczności. 2) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki 

podatku od towarów i usług; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 O 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zmiany 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. d) Wykonywania przez Wykonawcę robót zamiennych i/lub 

nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego realizacji, ustalona będzie według 

następujących zasad: [ill za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu 

ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

(Inspektora Nadzoru) obmiaru, [ill jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do 

rozliczenia robót o których mowa w ust. 4, podstawą kalkulacji będą: [ill dane wyjściowe do 

kosztorysowania z kosztorysu w ~akresie kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich i zysku, [ill 

ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik 

SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania) [ill nakłady robocizny i nakłady 

rzeczowe - z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót specjalistycznych według kalkulacji własnej, 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy: 1) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 

zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiana 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób 

wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 4) zmiany kierownika budowy na innego spełniającego 

wymagania określone w niniejszej SIWZ - w uzasadnionym przypadku. 

IV.6) INFORMACJE AD MINISTRA CY JNE 
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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: 08.01.2021, godzina: 11 :00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

W skazać 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 (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: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZ~ŚCIOWYCH 
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