
Ogłoszenie nr 578367-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.  
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.: Płukanie chemiczne 

instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących 

zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  

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: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

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

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 1724342000000, ul. ul. gen. T. Pełczyńskiego  30 , 01471   Warszawa, 

woj. mazowieckie, państwoPolska, tel. 22 3041111, 12, 13, e-mail tbs@tbspolnoc.pl, 

faks 223 041 114.  

Adres strony internetowej (URL): www.tbspolnoc.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 



I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

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

adresem (URL) 

Nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Nie  

www.tbspolnoc.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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ul. Pełczyńskiego 30, 01-471 

Warszawa 

 

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: Płukanie chemiczne instalacji CO oraz 

montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  

Numer referencyjny: TBS/PZP/ 18 /2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 



 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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: 1.1. Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach 

mieszkalnych: Adres Rok budowy Pow. użytkowa [m2] Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali 

użytkowych ul. Otwocka 16 2007 4 390 56 2 ul. Pełczyńskiego 28A 2007 7 095 103 2 ul. Rudnickiego 

4 2007 3 929 49 ul. Rudnickiego 6 2007 5 532 70 ul. Rudnickiego 8 2006 3 581 42 ul. Rudnickiego 8 

A 2007 4 502 56 ul. Strzelecka 21/25 2004 7 877 99 5 RAZEM 36 905 475 9 1.2. Wykonawca ma 

obowiązek sporządzić formularz cenowy, który musi zawierać wszystkie roboty, materiały, sprzęt oraz 

wszystkie konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia. 1.3. Przedmiot zamówienia 

należy wykonać i oddać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej 

oraz z treścią SIWZ i umowy. 1.4. Zakres rzeczowy 1.4.1. Płukanie chemiczne instalacji CO oraz 

montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych: 1) przygotowanie instalacji do płukania 

chemicznego, 2) montaż nowych odpowietrzników z zaworami stopowymi, 3) płukanie chemiczne 

w/w instalacji ( podczas płukania monitorowane muszą być na bieżąco parametry chemiczne wody w 

zładzie tj. zawartość węglanu wapnia, odczyn, przewodność, kwasowość m i p), 4) bieżący monitoring 

procesu płukania, w tym: odpowietrzanie, kontrola szczelności układu, kontrola przepływu czynnika 

przez poszczególne obiegi (zapewnienie płukania dla wszystkich odcinków instalacji – rurociągi, 

kotłownie, węzły cieplne, obiegi w mieszkaniach, grzejniki), 5) po płukaniu należy przeprowadzić 

neutralizację czynnika w zładzie i pasywację powierzchni wewnętrznych stosownymi preparatami , 6) 

po uzyskaniu prawidłowych parametrów wody należy dodać do wody inhibitory do wymaganego 

poziomu, 7) przystosowanie zaworów podpionowych do możliwości wykonania pomiarów przepływu, 

8) wykonanie regulacji hydraulicznej układu z podaniem wartości przepływu dla poszczególnych 

pionów, 9) ocena techniczna pomp obiegowych, 10) montaż nowych stacji uzdatniania wody dla 

poszczególnych obiegów. 1.4.2 Po wykonaniu kompleksowego płukania instalacji pH wody nie może 

być niższe od 8,5. 1.5 Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1.5.2 zamówienie obejmuje 

wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz robót 

instalacyjnych i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 1.5.3 Stacja uzdatniania wody 

ma za zadanie zmiękczyć wodę wodociągową, służącą do napełniania zładu C.O. 1.5.4 Wymagania 

dotyczące płukania chemicznego instalacji C.O. 1) sprzęt używany do wykonania zamówienia 

zapewnia wykonawca łącznie z zapewnieniem jego jakości i bezpieczeństwa BHP. 2) rekomendowany 

środek Cit-Rex lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż rekomendowany - zaakceptowany 

przez Zamawiającego (wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty informację zawierającą zakres 

stosowania, opis działania i specyfikację proponowanego jako równoważny preparatu do płukania 

instalacji). 3) preparat musi posiadać obowiązujące na polskim rynku certyfikaty i dopuszczenia, 4) 

preparat nie może być silnym kwasem – pH nie mniejsze niż 4,5. 1.6. Wykonanie, odbiór, serwis 

gwarancyjny. 1.6.1. Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 

Wykonawcę , który zostanie ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego, po wyborze 

najkorzystniejszej oferty – przed podpisaniem umowy. 1.6.2. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć 

wszystkie informacje (w tym dokonać wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. 1.6.3. W trakcie przygotowywania oferty 

przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie zmian w profilu produkcji 

producentów i załączenie technicznych kart doboru urządzeń celem uzgodnienia z Inwestorem. 1.6.4. 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry 

techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody 

Inwestora. 1.6.5. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 



zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 1.6.6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

poniższych terminów 1) Zakończenie : 105 dni licząc od dnia podpisania umowy 2) Gwarancji: 6 

miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót /usług 3) 2ch lat dla 

wbudowanych materiałów oraz urządzeń (w tym stacji uzdatniania wody) 4) Rękojmi: 24 miesięcy od 

daty odbioru końcowego robót 1.7. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi także –

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 5 do SIWZ oraz projekt 

umowy – zał. Nr 4 do SIWZ. 1.8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach 

i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach 

robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w 

ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy 

techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów 

potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że 

spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

 

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: 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 możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.  

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: 105  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 3 do SIWZ), które 

skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie 

dysponował co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel¬nych 

funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 



12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. nr 290 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 

394) oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

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:  

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; 

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:  

wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2.c) 

SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP  

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

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający 

ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. b) „Formularz 

ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; c) „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 1A do 

SIWZ 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

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

katalogów elektronicznych: 

Nie  

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

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

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:  

Nie  

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) 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:  

 

 

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:  

2.8. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy: 1) Zmiana, która 

powodowałaby przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem 

konieczności i wprowadzona aneksem do umowy; 2) Termin wykonania robót może ulec zmianie z 

powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy: a) z powodu 

zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania 

realizacji umowy przez Zamawiającego; b) z powodu stwierdzenia sytuacji mających wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy; c) z powodu wystąpienia innych niesprzyjających warunków 

utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót. 3) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, 

z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na 

czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może 

wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z protokołu konieczności, które 

wystąpiły w okresie jej realizacji. 4) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania 

umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2)c) nie zgłosi 

tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni 

od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. 5) 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 

dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, w przedmiarze robót oraz 

STWiORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 6) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.5) muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności. 7) Zmiany, o 



których mowa w pkt. 2.8.5) mogą spowodować podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy. 8) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

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: 2018-07-10, godzina: 10:00,  

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  

>  

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: Nie  

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

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 


