
Ogłoszenie nr 567663-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. 
 

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP - Oddział Szczecin: REMONT I 

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU 

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

PRZY UL. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE 

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: Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP - Oddział 

Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 32012134500000, ul. Janickiego  30 , 71-

270  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 849 805, , e-

mail kinga.macierzynska@ipn.gov.pl, , faks 91-48-49-801. 

Adres strony internetowej (URL): www.ipn.gov.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ipn.gov.pl 

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

Instytut Pamięci Narodowej 

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.ipn.gov.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: 

pisemny na adres Zamawiajacego 

Adres: 

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I 

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU 

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE PRZY 

UL. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE 

Numer referencyjny: OVISz-280-4/20 

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: Przedmiotem zamówienia 

jest remont wielobranżowy łazienek w budynku Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddział w Szczecinie. Roboty budowlane w łazienkach Wyszczególnienie robót: - 

Demontaż istniejących ścian systemowych w pomieszczeniach sanitarnych 

(toalety) oraz wymiana wskazanych drzwi wewnętrznych; - Remont sanitariatów w 

zakresie skucia istniejącej glazury i terakoty; - Wymiana posadzek w 

remontowanych pomieszczeniach sanitarnych; - Demontaż istniejącej armatury 

sanitarnej; - Budowę ścian działowych z bloków gipsowych gr. 80mm - Montaż 

nowej armatury sanitarnej; - Montaż nowego osprzętu instalacji wnętrzowej 

oświetlenia i gniazd wtykowych; - Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń 

sanitarnych; - Malowanie ścian tynkowanych i sufitu; - Montaż elementów 

wyposażenia: baterii, luster, urządzeń sanitarnych itp.; - Demontaż i – po 



wykonaniu remontu – montaż elementów wyposażenia: istniejących dozowników i 

pojemników oraz dostarczonych przez Zamawiającego; - Wykonanie z istniejących 

obwodów zasilenia projektowanego oświetlenia z czujnikiem ruchu; 

 

II.5) Główny kod CPV: 45211310-5 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45232460-4 

45400000-1 

 

 

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: 2020-09-25   lub zakończenia: 2020-12-11 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 



  2020-09-25 2020-12-11 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności: 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia – tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

nie niższej niż 100.000,00 zł 

Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

dołącza do Formularza ofertowego informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przez upływem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności: 1) 

wykażą się odpowiednią zdolnością techniczną, tj. zrealizowaniem w okresie 

ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch robót 

budowlanych w zakresie obejmującym roboty sanitarne i wykończeniowe w 



zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100 000 zł 

brutto każda, o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, 

popartych dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane 

należycie. UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jak i w przypadku polegania na zasobach podmiotu 

trzeciego w zakresie wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną: - warunek 

określony w pkt 1 musi być spełniony w całości, przez co najmniej jeden podmiot 

tj. jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane 

doświadczenie. 2) posiadają zdolność zawodową tj. dysponują co najmniej: a) 

jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności ogólnobudowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, Osoby przewidziane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane 

uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, 

art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed 

wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku 

osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 

65 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się 

legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do 

świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby 

inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane 

przed właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawnień 

budowlanych kierownika budowy powinien pozwalać na prowadzenie robót w 



zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

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: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona 

zostanie wezwany do złożenia wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o 

których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2, które będą wykonywały zamówienie wraz 

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

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 8 do SIWZ), 

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tak 

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: 

Wykonawca załącza do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o 

których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 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: 

Wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków określonych 

w art. 22 ust. 1pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 



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: 

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 brutto 84,00 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia 16,00 

 

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. 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach 

określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Dopuszczalna jest zmiana 

przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku: 1) konieczności wykonania robót 

zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 

umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej. 

Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć: a) braki - tj. pominięcie 

robót wynikających z wytycznych do projektowania lub przepisów lub zasad 

wiedzy technicznej; b) błędy - tj. źle przyjęte technologie wykonania robót 

niezgodne z wytycznymi do projektowania albo z przepisami lub zasadami wiedzy 

technicznej; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 3. Dopuszczalna jest 

zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 



wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 

związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 

interesie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o 

więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 

zmniejszonego zakresu robót. 4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania 

robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku 

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 1) podwyższą jakość 

wykonanych robót, 2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie 

okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 5. Dopuszczalna jest zmiana osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób wskazanych przez 

wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana 

jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej 

osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. 6. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419), Wykonawca, 

winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: 

„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 



tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-08-24, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

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

terminu składania ofert) 

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


