
 

 

Ogłoszenie nr 592126-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.  

Powiat Łęczyński: „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania 

poscaleniowego obrębu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin 

Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat łęczyński” 

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  

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

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: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 

43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 

a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.  

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

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatleczynski.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:  

pisemnie  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111  

 

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: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, 

Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat łęczyński”  

Numer referencyjny: IRP.272.4.21.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 

dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Grądy, Kocia Góra, 

Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat 

łęczyński oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji, w tym: 1) opracowanie 

projektów budowlano-wykonawczych budowy oraz przebudowy dróg położonych w 

miejscowościach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, 

gmina Ludwin, powiat łęczyński: a) w zakres opracowania wchodzi: • wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego na budowę dróg oznaczonych nr 3, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 na 

załączniku Nr 1.1. do SIWZ o łącznej długości 9 km położonych w miejscowościach Grądy, 



Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy; w projekcie należy 

zaprojektować zmianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa drogowego – co 

najmniej dwie warstwy o łącznej grubości około 20 cm, • wykonanie projektu przebudowy 

dróg o nawierzchni tłuczniowej lub innej o łącznej długości 17 km oznaczonych na 

załączniku nr 1.1 do SIWZ nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 i 14; przebudowa będzie polegała 

na poszerzeniu, wyprofilowaniu i uzupełnieniu kruszywem drogowym; niektóre odcinki 

zostaną skropione smołą asfaltową, • wykonanie projektu przebudowy dróg o łącznej długości 

12 km; przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, odwodnieniu oraz 

uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną; drogi nie zostały oznaczone 

numerami na załączniku Nr 1.1. do SIWZ. b) Szczegółowy przebieg dróg przeznaczonych do 

budowy i przebudowy przedstawiony jest w formie graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1.1. 

do SIWZ. c) Przedmiotowe inwestycje będą prowadzone w ramach zagospodarowania 

poscaleniowego i pasy drogowe zostały wydzielone na potrzeby budowy dróg. Szerokość 

pasa drogowego od 4-6 m. d) Projekty budowlano-wykonawcze na budowę dróg należy 

wykonać i dostarczyć Zamawiającemu ze wszystkimi elementami i uzgodnieniami, które są 

niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. e) W zakres opracowania 

dotyczącego wykonania projektów budowlano-wykonawczych na budowę dróg wchodzi: • 

wykonanie map do celów projektowych, • wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i 

uzgodnienie z Zamawiającym oraz zarządcą drogi, • uzgodnienie projektu budowlano-

wykonawczego z zarządcą drogi; • uzgodnienie skrzyżowań z zarządcami dróg wyższych 

kategorii; • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - 5 egz. • wykonanie 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. • wykonanie 

przedmiarów robót - 2 egz. • wykonanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. • wykonanie 

kosztorysów ślepych - 2 egz. • uzyskanie decyzji środowiskowych - jeżeli są wymagane, • 

wykonanie raportu oddziaływania na środowisko - jeżeli jest wymagany, • uzyskanie 

pozwoleń wodno-prawnych – jeżeli są wymagane, • wykonanie niezbędnych opracowań, 

których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z 

dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg, • projekt 

stałej organizacji ruchu - zatwierdzony 3 egz. - jeżeli jest wymagane, • projekt czasowej 

organizacji ruchu - zatwierdzony 3 egz. - jeżeli jest wymagane. f) W zakres opracowania 

dotyczącego wykonania projektów na przebudowę dróg wchodzi: • wykonanie koncepcji 

zagospodarowania terenu i uzgodnienie z zamawiającym oraz zarządcą dróg; • wykonanie 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. • wykonanie 

przedmiarów robót - 2 egz. • wykonanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. • wykonanie 

kosztorysów ślepych - 2 egz. • wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność 

wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci 

znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg, • przygotowanie niezbędnych 

materiałów do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej ww. 

przebudowy. g) Całość opracowań należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej - 

PDF. h) Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z: • ustaleniami określonymi 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której 

mowa w art. 71 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), • obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian 

dotychczas obowiązujących przepisów. i) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie 

projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 2) opracowanie dokumentacji techniczno-

kosztorysowej wykonania i odbioru robót dla zadania - Poprawa parametrów technicznych 



urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Grądy, Kocia Góra, 

Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat 

łęczyński zgodnie z poniższym: a) przedmiot zamówienia winien być wykonany dla 

oznaczonych odcinków rowów na terenie wsi Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin 

Niższy i Zezulin Pierwszy, b) przewidywane założenia poprawy parametrów technicznych 

urządzeń wodnych dotyczą rowów odwadniających oznaczonych na mapie kolorem 

niebieskim, o łącznej długości około 30 km. c) przewidywane rodzaje prac jakie należy ująć 

w dokumentacji dotyczą: • wykarczowanie krzaków na skarpach rowów; • odmulenie dna 

rowów oraz odpowiednie wyprofilowanie skarp koparko-odmularką z rozplantowaniem; • 

wykonanie niezbędnych przepustów o wymiarze Ø60 cm i długości min. 5 m w ustalonych 

miejscach - 50 szt.; d) Dokumentacja winna zawierać: • opis techniczny; • zestawienie 

urządzeń i ilości robót; • przedmiar robót; • kosztorys ślepy; • kosztorys inwestorski; • część 

rysunkową; • mapę ewidencji gruntów w skali 1: 5000 z naniesionymi urządzeniami 

melioracyjnymi; • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. e) Dokumentację 

należy wykonać w 5 egzemplarzach. f) Całość opracowania należy przedłożyć w wersji 

papierowej i elektronicznej - PDF. 3.2. Opracowania powinny być wykonane: 1) zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

w pełnym niezbędnym zakresie, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w 

szczególności jako: a) opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót 

budowlanych, b) podstawa do realizacji pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych, 

c) załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę. 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 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). 3) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 4) zgodnie z art. 29 

i następnymi ustawy Pzp - w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia nie 

dopuszcza się opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi 

wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. 3.3. Wykonawca 

zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji 

prowadzonej w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem. W 

ramach sprawowania nadzoru autorskiego ma obowiązek w szczególności: 1) wyjaśniania 

wątpliwości dotyczących opracowań i dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań; 2) udziału w naradach dotyczących budowy na żądanie Zamawiającego; 3) 

uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, 4) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt budowlano-wykonawczy, 

poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, 5) w razie konieczności wykonawca 

zobowiązuje się do uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wykonania 

dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz 

postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót. 3.4. Wykonawca udzieli gwarancji 

jakości na opracowania i dokumentację projektową na okres ważności pozwolenia na 

budowę. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru 

końcowego prac będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego.  



 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71248000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

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

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

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

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-12-20 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia 

w następujących etapach: 1. Etap 1 obejmujący prace związane z wykonaniem wszystkich 

opracowań, pełnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt.3 SIWZ – do 20 grudnia 

2019r. 2. Etap 2 obejmujący prace związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego - przez 

cały okres realizacji inwestycji prowadzonej w oparciu o dokumentację projektową objętą 

niniejszym zamówieniem.  

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 w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 



poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

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:  

Informacje dodatkowe: 6.7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez 

Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy. 6.8. W przypadku, 

gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.9. Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie dostawy. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.10. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.12. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 6.13. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.14. 

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania.  

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:  

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania w trybie art. 26 ust. 2 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:  

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.  

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)  

8.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z 

postępowania - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert; 8.2. W 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również do złożenia 

następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 6 do SIWZ). 

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 8.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich 

Wykonawców. 8.3.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. 8.5. Dokumenty wymagane w przypadku 

składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę 

cywilną: 8.5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt.7.1 i 7.2 składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 8.5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty 

są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 8.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.5.1. i 7.5.2. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ 8.6. Ocena spełniania w/w warunków 

dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według 

formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.  

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:  

 



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 „C” 60,00 

Termin realizacji „T” 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  



Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

19.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 19.8. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 

ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w 

stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi 

wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące 

okoliczności (warunki zmiany umowy): 19.8.1. zmiany organów uprawnionych do 

reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy 

lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta 

bankowego). 19.8.2. zakresu zmian wskazanego w załączniku nr 5 do SIWZ. – wzorze 

umowy 19.9. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

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: 2019-09-10, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (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  

 

 

 

 

 


