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Strona internetowa 

Tablica ogłoszeń 

 

Zarząd PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony, 

którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Ogłoszenie nr 532311-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.:  

Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru 

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: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" 

Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 67057488300000, ul. ul. Witosa  76 , 26-

600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 3802000, e-mail 

zaopatrzenie@radkom.com.pl, faks 48 3802033 wew. 17, 48 3847607.  

Adres strony internetowej (URL): http://radkom.com.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/  

 

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:  

osobiście, przez posłańca albo za pośrednictwem operatora pocztowego  

Adres:  

PPUH ''RADKOM" Sp. z o. o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom - sekretariat  

 

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: Zaprojektowanie i wykonanie 

systemu sygnalizacji pożaru  

Numer referencyjny: 9/2019  

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 zaprojektowanie i wykonanie 

systemu sygnalizacji pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w 

Radomiu przy ul. Witosa 94 instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i jej uruchomienie 

zgodnie z przepisami ppoż. Zakres instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i 

wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w kamery wykrywające pożar, czujki 

wykrywające dym/ogień, rejestrator CCTV, monitor, centrale monitorującą prace systemu. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje części eksploatacyjnej tj. podłączenia do obiektu 

Państwowej Straży Pożarnej i monitorowania sygnałów. Podłączenie i monitorowanie 

sygnałów będzie objęte odrębnym zamówieniem. Należy jednak tak zaprojektować i wykonać 

SSP by podłączenie było możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 1. wykonanie koncepcji 



w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego - 2 egz., 2. wykonanie specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U.2013.1129) – 3 egz., 3. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, 

zezwoleń, zgód, opinii oraz odstępstw od przepisów niezbędnych do wykonania pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 4. opracowanie dokumentacji 

powykonawczej  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

31625000-3 

31625100-4 

31625200-5 

45343000-3 

 

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:  4   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe:  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w 

postępowaniu w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dot. sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, jeżeli wykaże, że: i. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ 

gwarancyjną min. 200.000 złotych.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dot. zdolnosci technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał 

co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru SAP o 

łącznej wartość 100 000 zł. Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny 

być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym 

dokumentem). ii. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) osobą, która 

będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia, kwalifikacje 

energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru (E,D) sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych do 1 kV, b) osobą, która posiada certyfikat kwalifikacji uprawniający 

do instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP – PIB.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 

RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD 

OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH 

„RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom ; 2. dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: iod@radkom.com.pl*; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, np. Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada 

Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 



2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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 żąda: i. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

PZP, ii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

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:  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ 

gwarancyjną określoną̨ przez Zamawiającego w rozdziale IX ust. 1 lit. b ppkt. i SIWZ, ii. 

wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 



podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

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

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – zgodnie z warunkiem określonym w 

rozdziale IX ust. 1 lit. c ppkt. i SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), iii. wykazu osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień́, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z 

warunkiem określonym w rozdziale IX ust. 1 lit. c ppkt. ii SIWZ (Załącznik 6 do SIWZ), iv. 

zobowiązania innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy PZP do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7.  

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  

Zamawiaczy nie wymaga dokumentów w w/w zakresie.  

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

- szczegółowa specyfikacja oferowanego systemu sygnalizacji pożaru; - pełnomocnictwo lub 

inny dokument potwierdzający, iż̇ oferta została podpisana przez osobę̨/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do 

oferty; - dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ;  

 

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść́ wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych ) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być́ wniesione w: 

a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. 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. Wadium w formie 

pieniądza należy wnieść́ przelewem na nr konta 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 z 

dopiskiem „Wadium w przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji 

pożaru”. znak sprawy 9/2019. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z 

chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. 

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

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b. innej 

niż̇ pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 

oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 6. Z treści 



gwarancji/poręczenia winno wynikać́ bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w 

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określa ustawa PZP.  

 

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 85,00 

Termin gwarancji 10,00 

Termin realizacji zamówienia 5,00 

 

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 Nie  



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

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. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty chyba, że są to 

zmiany przewidziane w Umowie. 2. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia, co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: a. zmiana terminu realizacji zamówienia: i) zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności: • klęskami żywiołowymi, • warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie 

odbiorów, • zmiany ostatecznego terminu wykonania z uwagi na wstrzymanie prac z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b. zmiany będące następstwem okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: i) wstrzymania prac przez 

Zamawiającego, c. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji (m.in. eksploatatorów 

infrastruktury), w szczególności: i) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, 

a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania 

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., ii) odmowa 

wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, iii) inną okolicznością prawną, 

ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym 

wykonaniem umowy zgodnie z siwz, iv) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu 

umowy wynikającej z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac, v) zmiany 

wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika ze zmiany 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, vi) zmiany zakresu robót 

wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcom. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. c. pkt I) – V), termin realizacji 

zamówienia może również ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. d. zmiana sposobu spełnienia świadczenia obejmująca zmiany technologiczne 

spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: i) niedostępność na rynku 

materiałów, lub urządzeń, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, ii) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

iii) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, iv) konieczność 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany prawa powszechnie obowiązującego, v) konieczność 

usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności 

przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 



pierwszeństwa, vi) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych w lit. d. powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 

wykonania robót, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych 

urządzeń. Zmiana wynagrodzenia nie jest możliwa. e. Pozostałe zmiany spowodowane 

następującymi okolicznościami: i) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z siwz, ii) zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie 

konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu umowy, iii) kolizja z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami; w takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji iv) przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 

nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i 

przetwarzania danych osobowych (np. „dobrych praktyk” opracowanych przez Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych) 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią katalog 

zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Postanowienia te, nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

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: 2019-04-17, godzina: 10:15,  

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 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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


