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Przyrów, dnia 12.08.2020 

 

PLP.271.6.2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów 

ul. św. Mikołaja - Budowa altan i małej architektury" 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"  

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  

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  

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: Gmina Przyrów, krajowy numer identyfikacyjny 54983200000000, ul. ul. 

Częstochowska  7 , 42-248  Przyrów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-34 35 54 120-123, e-mail 

zamowienia@przyrow.pl, faks 0-34 35 54 120 wew. 21. Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy: = Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.przyrow.akcessnet.net  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

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

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

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

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

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

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

I.4) KOMUNIKACJA:  

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

adresem (URL)  Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  Tak www.bip.przyrow.akcessnet.net  

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  
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  Nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  Tak  Inny sposób:  operator pocztowy, kurierem, osobiscie  Adres:  

Gmina Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  Nie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do 

celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja - Budowa altan i małej architektury"  

Numer referencyjny: PLP.272.6.2020  

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 

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 ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. 

MIKOŁAJA- Budowa altan i małej architektury” Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu 

zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Św. Mikołaja w Przyrowie na działkach numer 106, 340, 

328 obręb Przyrów. tj: robót polegających na budowie trzech typów altan: 1. Altana nr 1 – 1szt. o 

pow. użytkowej 29,71m2, szerokość 3,20m, długość 10,30m, wysokość 3,57m., o konstrukcji 

drewnianej na słupach nośnych(12 szt.), o wymiarach 140/140 mm, zakotwiczonych na stopach 

żelbetowych. Rodzaj drewna -sosna. Dach dwuspadowy o koncie nachylenia 40°, zadeskowany, kryty 

gątem bitumicznym. Wokół altany palisada z desek, na pióro wpust, na wysokości 90cm. Drewno 

zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i pomalowane na kolor brązowy. Podłoga drewniana na 

legarach. Altana powinna być wyposażona w 4 komplety stół + ławka (stół o wymiarach 150/81/75)+2 

ławki o wymiarach 150/36/45). Pozostałe elementy konstrukcyjne do zaproponowania przez 

wykonawcę. – przykładowy pogląd na zdjęciach 2. Altana nr 2 – 7szt. każda o pow. 7,83m2, 

szerokość 3,20m, długość ,2,72m, wysokość 3,57m pow. o konstrukcji drewnianej na słupach 

nośnych, o wymiarach 120/120 mm. zakotwiczonych na stopach żelbetowych. Rodzaj drzewa-sosna. 

Dach dwuspadowy o koncie nachylenia 40°,Pokrycie dachu deskami modrzewiowymi 

/naprzemiennie/ . Drewno zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i pomalowane na kolor brązowy. 

Altana powinna być wyposażona w stół o wymiarach 150/81/75)+2 ławki o wymiarach 150/36/45). 

Pozostałe elementy konstrukcyjne do zaproponowania przez wykonawcę.- przykładowy pogląd na 

zdjęciach. 3. Altana nr 3 – 2szt. każda o pow. 7,83m2, szerokość 3,20m, długość ,2,72m, wysokość 

3,57m pow o konstrukcji drewnianej na słupach nośnych, o wymiarach 120/120 mm. zakotwiczonych 

na stopach żelbetowych Rodzaj drzewa-sosna. Dach dwuspadowy o koncie nachylenia 40°.Pokrycie 

dachu deskami modrzewiowymi /naprzemiennie/ . Drewno zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i 

pomalowane na kolor brązowy. Altana powinna być wyposażona w stół o wymiarach 150/81/75)+2 

ławki o wymiarach 150/36/45). Altana powinna być zadeskowana z jednej strony(ażurowa). Pozostałe 

elementy konstrukcyjne do zaproponowania przez wykonawcę. 4. Stanowisko do grillowania -2szt. o 

pow. 61,85m2, szerokość 8,53m, długość 8,61m, wysokość 0,41m. Wyposażone w stół, ławy i 

siedziska drewniane – zgodnie z rys. A-9 – dot. poz. 4 przedmiaru. 5. Zadanie obejmuje również 

zamontowanie elementów małej architektury tj: - przebieralnie z drzewa sosnowego, obudowa kabin 

WC i punkt gromadzenia odpadów stałych – jako układ gotowych kabin, wykonanych z paneli 

gotowych do skręcenia.- rysunek w załączeniu. - uliczny kosz na śmieci – 15szt., - siedziska/ławki –

6szt., - lampa solarna parkowa – 2szt., - stojak na rowery – 2szt., - stojak ogrodowy na hamak + 

hamak – 3 podwójne komplety, - bujak sprężynowy – 2szt., - huśtawki- 2szt., oraz obsadzenie terenów 

zielenią: zieleń niska i wysoka: - zagospodarowanie trawników dywanowych z nawożeniem – 1054,15 

m2, - nasadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych tj: 1) Betula pendula-Betula alba-Betula 

werrucosa-Brzoza brodawkowata 175-200cm wys. – szt 6 2) Platanus aceliforia- Platanus hispanica-

Platan klonolistny 120-180cm. Wys.,- szt.4 3) Ouercus robur-Dąb szypułkowy 110-150cm. - Szt.5 4) 
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Prunus cerasifera Pissardi- Śliwa wiśniowa Pissardi 130-180cm. -szt.5 5) Acer rubrum- klon czerwony 

180-20cm. -szt.5 oraz zieleni ozdobnej (krzewy i byliny ozdobne). – pow. nasadzeń - 82,63m2. 

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8  

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

Wartość bez VAT:  Waluta:  

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  

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:  

zakończenia: 2020-11-20  

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: brak  Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. D.2) Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do 

SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w punkcie V.5.3. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami.  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  

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 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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: 
6.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, 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 podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 



str. 4 

 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.2. Zaświadczenie właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.3. Odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a ppkt 1 niniejszej 

SIWZ; 6.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6.5. Oświadczenie wykonawcy o 

braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 

– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6.6. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie V.5.2. 

SIWZ wykonanych nie wcześniej niż 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 budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy 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, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty; 6.7. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w 

załączniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

spełniających wymagania określone w punkcie V.5.3. SIWZ wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.8. Wykonawca, które polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w doniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 6.9. Opłacona 

polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. D.2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku. wskazane zdolności dotyczą.  

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:  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
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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 
dokumenty, tj. wymienione w punktach VI. 6.1 do VI.6.7 SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na 

każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w 

Rozporządzeniu 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).  

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:  Tak  Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.08.2020r. do godz. 9:00. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm. oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i 2240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Przyrów: KBS w 

Krakowie O/Niegowa F/Przyrów 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001 z adnotacją „wadium - 

,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH 

W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA-Budowa altan i małej architektury” 

Wadium wniesione w pieniądzu musi być na widoczne na rachunku bankowym w wymaganym 

w/w terminie. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 

16 – sekretariat Urzędu Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7. Wadium wniesione przez jednego 

ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  

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

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

katalogów elektronicznych:  Nie  

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

Nie 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie  

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:  Nie  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

  

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

nieograniczony)  Tak  
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  Nie  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie 

IV.4) Licytacja elektroniczna  Nie 

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:  

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania 

aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 5. W przypadku 

rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót 

zaniechanych", o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót 

zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

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

Data: 2020-08-27, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

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

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

postępowaniu > pln  

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 -Nie 
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych bzp.uzp.gov.pl pod 

numerem…………………………z dnia……………. 
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