
Ogłoszenie nr 660863-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. 

Zarząd Zieleni Miejskiej: 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia parkowego na terenie Miasta Poznania 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

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: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Strzegomska  3 , 

60194   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 860 85 00, e-mail zzmzp@zzmpoznan.pl, 

faks 61 860 85 12.  

Adres strony internetowej (URL): zzmpoznan.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

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  

zzmpoznan.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

zzmpoznan.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:  

Zarząd Zieleni Miejskiej 60-194 Poznań ul. Strzegomska 3 

 



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: Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia 

parkowego na terenie Miasta Poznania  

Numer referencyjny: ZZM.ZP/252-46/18P  

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: 

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia parkowego na terenie 

Miasta Poznania, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówieni, określonym w załączniku 

nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, 

opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a)

 Przedmiar prac (kosztorys ofertowy), b) Wykaz punktów oświetleniowych, a) Wykaz 

czynności, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac.  

 

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1  

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: 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: 2019-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby osoby 

wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

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 określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 200 000,00 PLN.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat 

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

okresie wykonał co najmniej 2 usługi konserwacji oświetlenia zewnętrznego w tym ulicznego o ilości 

punktów świetlnych min. 500 każda i o wartości każdej z usług równej co najmniej 500 000,00 PLN 

wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) dysponuje min. 1 podnośnikiem koszowym 

posiadającym aktualne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu wysięgnika koszowego 

do pracy masie całkowitej do 3,5 t, 3) dysponuje min. 4 osobami z uprawnieniami SEP w zakresie 

dozoru urządzeń do 1kV; 4) dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania 

robót, w specjalności sieci elektrycznych oraz posiada uprawienia energetyczne SEP w zakresie 

dozoru urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. od 3) do 4).  



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: Nie  

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w 

przypadkach określonych w pkt. III.1.2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub 

podwykonawców spełni warunek lub będą łącznie posiadać wartość ubezpieczenia na kwotę 

określoną w specyfikacji. b) w przypadkach określonych w pkt. III.1.3.1) warunek zostanie 

spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby 

spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie 

sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 

1495/14]). c) w przypadkach określonych w pkt. III.1.3.2) warunek zostanie spełniony, jeżeli 

chociaż jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby będzie 

dysponował sprzęt wskazanymi powyżej w specyfikacji lub łącznie będą dysponować sprzęt 

wskazanym powyżej. d) w przypadkach określonych w pkt. III.1.3.3)-4) warunek zostanie spełniony, 

jeżeli chociaż jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby 

będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy wykonawca będzie 

dysponował każdą osobą oddzielnie. 

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:  

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: a) odpisu 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.* *Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 



lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) - art. 26 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

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. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia 

następujących dokumentów: a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2. W celu potwierdzenia przez 

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz 

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 5, b) wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6, c) wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik 

nr 7.* *Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) - art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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) 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) formularz ofertowy; b) kosztorys ofertowy; c)

 zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w 

art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy. 2. Dysponowanie 

zasobami innego podmiotu. 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków, o których mowa w pkt. 5.1. lit. a -b SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 



finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 2.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której 

mowa w pkt. 6.3.1. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i 

ust. 5 pkt. 1. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Wykonawca, 

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 2.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 2.4. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie 

żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 3. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6.2.1 a) SIWZ, składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego. 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 



4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu 

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 

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. Ustala się wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 

00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w 

następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 56 1020 4027 0000 1702 

1262 7412, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach 

bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być 

dokonane, w oddziale finansowo - księgowym zamawiającego pokój nr 3A w godzinach od 700 do 

1500 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kancelarii zamawiającego przed upływem 

terminu wyznaczonego do składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert). 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą 

znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.

 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż 

pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7.

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania 

ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku 

oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 

 

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:  

Nie 

 

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 za przedmiot zamówienia 60,00 

Okres gwarancji 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:  

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) 

zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: a)

 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1.1) W sytuacji wystąpienia okoliczności 

wskazanych w ust. 1 pkt.1a Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany 

wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie 

publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów 

realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki 

podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni 

od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost 

kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do 

negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawki podatku od 

towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wówczas, 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany 

ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 1.2)

 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1b Wykonawca w terminie 30 

dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ 

zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym 

szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a 

wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku 

ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po 

ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie 



zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 1.3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1c Wykonawca składa w 

terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać 

rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 

między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiający w terminie 10 dni 

od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie 

podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie 

dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 1.4) W 

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1d Wykonawca składa w terminie 30 dni od 

wejścia w życie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty 

wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 

między zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a 

wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w ust. 1 pkt.1d. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy 

Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 

umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 1.5) Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosków, o których mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 wyznacza niezwłocznie datę podpisania aneksu 

do umowy. 1.6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego e) w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących 

opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych. 

2) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: a) w przypadku potrzeby wykonania 

mniejszej ilości usługi niż wynikałby to z zakresu prac określonego w przedmiarze prac Zamawiający 

zastrzega sobie prawo w ramach umowy, zamówienia mniejszej ilości prac w wysokości do 30% 



wielkości prac określonych w przedmiarze prac, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodziła 

żadnych roszczeń. 3) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: a)

 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówienia zgodnie z 

technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w 

których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, b) zmiana terminu wykonania czynności 

wynikających z harmonogramu prac – w wyniku zmiany będącej następstwem okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego, c) warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; 

wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub 

wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim przedłużenie terminu 

realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności 

wykonania zamówień lub prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, e) zmiany przepisów 

prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania świadczenia 

usługi do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; f) zmiany będące 

następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji 

od innych organów publicznych; g) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron 

umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, h) wystąpienia awarii nie 

zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był 

zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i 

podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, i) udokumentowanych 

działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, 

które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, 

jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 

wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca 

tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 

podstawowego, 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego 

zamówienia. a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, b) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) 

opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego, c) zmiana sprzętu lub narzędzia wskazanego w ofercie, 

za pomocą których będą realizowane prace będące przedmiotem zamówienia na inny sprzęt lub 

narzędzia, pod warunkiem, że nowy sprzęt lub narzędzia będą spełniać wymagania (warunki) opisane 

dla tego sprzętu lub narzędzia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego d) wystąpienie robót zamiennych - 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego 

przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości 

przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie, 5) zmiany będą 

korzystne dla zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w 



ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż 

ta, która została pierwotnie dopuszczona, b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na 

korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego 

zamówienia, c) jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

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: 2018-12-20, godzina: 11:45,  

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  

> język 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 


