
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka: Termomodernizacja i 

kolorystyka elewacji budynku administracyjnego 

 

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: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka, 

krajowy numer identyfikacyjny 19606100000000, ul. Kargowska  61 , 66-110  Babimost, 

woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 512 412, e-mail mowbab@op.pl, faks 683 512 412.  

Adres strony internetowej (URL): mow-babimost.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)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

mow-babimost.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:  

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.  

Adres:  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kargowska 61, 66-110 Babimost, - 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: Termomodernizacja i kolorystyka 

elewacji budynku administracyjnego  

Numer referencyjny: MOW/ZP-2/2020  

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  

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: 1. Roboty budowlano – remontowe. 1.1 Roboty ziemne i 

fundamentowe na zewnątrz budynku: • rozebrać istniejąca opaskę z płytek chodnikowych od 

strony elewacji frontowej, • rozebrać fragmenty ciągów pieszo-jezdnych wokół budynku na 

szerokość ca.60-100cm. • odkopać mury fundamentowe budynku na głębokość 100 cm i 

szerokość 50cm, • oczyścić mury fundamentowe za pomocą szczotek drucianych i wody pod 

ciśnieniem, • przykleić płyty styropianowe gr.10cm, o współczynniku przewodzenia 

λ=0,031[W/m2K] - wykonać warstwę zbrojącą z siatki i kleju • na styropianie wykonać 

dwukrotnie izolacje pionową z mas dyspersyjnych typu Dysperbit lub tożsame. • zasypać 

wykopy • elewacja północna i wschodnia = odtworzyć chodniki z kostki betonowej, materiał 

z rozbiórki, • od strony elewacji południowej wykonać chodnik z kostki betonowej gr.6cm, 

typu BEHATON, na podsypce piaskowej, w obrzeżu chodnikowym 6x20x100cm – szerokość 

chodnika jak istniejący, materiał nowy, • od strony elewacji frontowej, wykonać opaskę o 

szerokości 60cm, z kostki betonowej typu BEHATON gr.6cm, na podsypce piaskowej, w 

obrzeżu chodnikowym gr.6cm (6x20x100cm). • elewacja frontowa – opaskę obniżyć o 

ca.5cm w stosunku do okien piwnicznych. • pozostałe elewacje – wykonać min2-5cm progi 

pomiędzy opaską a oknami piwnicznymi. • opaski wykonać z 3% spadkiem w kierunku od 



budynku na zewnątrz. 1.2 Część nadziemna - cokół: • oczyścić cokół z farb przy użyciu 

szczotek drucianych • skuć rolkę ceglaną dla wyrównania powierzchni • zagruntować 

powierzchnię murów, • wykonać termoizolację z płyt styropianowych gr.10cm, o współ. 

przewodzenia λ=0,031[W/m2K] • wykonać warstwę zbrojącą z siatki i kleju • ułożyć płytki 

klinkierowe na kleju w kolorze naturalnym, ceglastym, spoina szara. 1.3 Część nadziemna – 

powyżej cokołu: • skuć tynki, • powierzchnie murów zagruntować • wykonać termoizolację z 

płyt styropianowych gr.12cm, o współ. przewodzenia λ=0,031[W/m2K] • wykonać warstwę 

zbrojącą z siatki i kleju • wykonać tynk mineralny, typu baranek, o grubości ziarna 2mm, • 

elewację malować farbami silikonowymi, 1.4 Ościeża okien: • skuć tynki ościeży, • 

powierzchnie murów zagruntować, • osadzić przyokienne listwy dylatacyjne, • wykonać 

termoizolację ościeży okien styropianem grubości minimum 2cm. 1.5 Opaska wokół okien: • 

wokół okien wykonać profil pionowy i nad okienny, o wymiarach 120x35mm, typu LS-16, f-

my BEST DEKOR lub tożsame, profile zamontować po wykonaniu termoizolacji właściwej, 

profile szpachlować na gładko, malować farbą silikonową, • okna parteru - profile 

styropianowe zamontować z trzech stron, zakończyć na linii parapetów, • okna piętra - profile 

styropianowe zamontować z trzech stron, zakończyć na linii parapetów, pod parapetami 

będzie przebiegać gzyms międzypiętrowy, 1.6 Podokienniki parter: • zdemontować istniejące 

podokienniki z blachy, • skuć podbudowę betonową podokienną • wykonać spadki 

podokienne betonu, • wykonać poziomą izolację z wełny mineralnej dla montażu 

podokienników • osadzić nowe podokienniki z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, • 

nowe podokienniki wyprofilować rąbek stojący i wsunąć pod okno, • parapety i obróbka 

blacharska gzymsu ze spadkiem 5%, 1.7 Podokienniki piętro: • zdemontować istniejące 

podokienniki z blachy, • skuć podbudowę betonową podokienną • skuć istniejący gzyms • 

wykonać termoizolację właściwą, • zamontować nowy, projektowany gzyms z 

prefabrykowanych profili styropianowych, • gzyms między piętrowy przebiega bez przerw 

pod oknami, • wykonać poziomą izolację z wełny mineralnej dla montażu podokienników • 

osadzić nowe podokienniki z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, • nowe 

podokienniki wyprofilować rąbek stojący i wsunąć pod okno, • obróbka blacharska gzymsu 

łączy się z podokiennikami okien piętra, stanowi całość, • parapety i obróbka blacharska 

gzymsu ze spadkiem 5%, 1.8 Gzyms międzypiętrowy: • wykonać gzyms międzypiętrowy, 

który jednocześnie jest gzymsem podparapetowym, • wykonać z profili styropianowych, o 

wymiarach 150x50mm, typu GP-05, f-my BEST DEKOR lub tożsame, • skuć istniejący 

gzyms, wykonać termoizolacje murów zewnętrznych, zamontować projektowany gzyms z 

prefabrykowanych profili styropianowych, profil szpachlować na gładko i malować farbą 

silikonową, gzyms między piętrowy, przebiega bez przerw również pod oknami, • na całym 

gzymsie wykonać obróbkę blacharską z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, jak 

podokienniki, • parapety i obróbka blacharska gzymsu ze spadkiem 5%, 1.9 Gzyms pod 

dachem: • wykonać gzyms pod dachem z profili styropianowych, o prostokątnym przekroju i 

wymiarach 200x20mm, wykonać z elementów prefabrykowanych, • skuć istniejący gzyms, • 

wykonać termoizolacje murów zewnętrznych, • zamontować projektowany gzyms z 

prefabrykowanych profili styropianowych, • profil szpachlować na gładko i malować farbą 

silikonową, 1.10 Zespoły wejściowe: • przy drzwiach wejściowych wykuć istniejące okienka, 

• po wykuciu okien otwory okienne zamurować i otynkować, • wykuć istniejące drzwi 

wejściowe, osadzić nowe, • ościeża wejścia – wykonać termoizolacje ze styropianu grubości 

min.3cm, ułożyć płytki klinkierowe na kleju w kolorze naturalnym, ceglastym, spoina szara.. 

• lico portalu wejściowego - wykonać termoizolację murów, gr. styropianu 12cm, • obudowę 

zespołu wejściowego wykonać z płytek klinkierowych na kleju w kolorze, naturalnym, 

ceglastym, spoina szara, wg rysunków • uwaga spoiny poziome ościeża i frontu w jednej linii, 

• wykonać zadaszenie wejścia o wymiarach 20x120cm, z szyby bezpiecznej, nietłukącej, typu 

P2, VSG 66.3 ESG, typu float, 2x6mm, min. 3xfolia, na zawiesiach ze stali nierdzewnej, 1.11 



Stolarka drzwiowa • zamontować nowe drzwi wejściowe do budynku • wykonać z profili 

aluminiowych, tzw. ciepłych, • zamontować zawiasy wraz z systemem samo zamykania, • 

dwa zamki atestowane, antywłamaniowe, pochwyt skrzydła oszklone jedną taflą szkła szyba 

matowa z grafiką wg rysunków, szyba bezpieczna P2, antywłamaniowa, kierunek otwierania 

drzwi na zewnątrz, lewe, • próg wejściowy wykonać z kamienia granitowanego, gr.30mm, 

powierzchnia płomieniowana, - zamontować odbojniki 1.12 Komin nieczynny, zewnętrzny: • 

rozebrać zewnętrzny komin z cegły, roboty rozbiórkowe wykonywać sukcesywnie, 

rozbierając warstwy cegieł od góry do doły, zabrania się wyburzania, • komin rozebrać 

łącznie z fundamentowaniem do poziomu przyłączenia do budynku, • zamurować przejście 

komina do piwnicy w murze zewnętrznym, • wykonać termoizolacje pod ziemia, wg opisu 

poniżej, • uzupełnić drewniane elementy dachu i ryzalitu • uzupełnić obróbki blacharskie z 

blachy tytanowo – cynkowej, gr.0,7mm, jak istniejące, • uzupełnić wiatroizolację, • uzupełnić 

rynny ø150 z blachy tytanowo – cynkowej gr.0,7mm, jak istniejące, • uzupełnić dachówkę 

karpiówkę, układ w koronkę, rodzaj, kolor jak istniejąca (ceglasty), 1.13 Nowy wkład 

kominowy do kotłów kondensacyjnych: • zamontować nowy wkład kominowy do kotła 

kondensacyjnego z zamknięta komorą spalania, systemowy, powietrzno – spalinowy, fi= 

80/125, wkład nadciśnieniowy, zestaw kompletny, długość komina 13,0m, z przyłączeniem 

do istniejącego pieca Immergaz Victrix PRO 80 2 ERP 73kW. • wykonać nowe przekucie dla 

przyłączenia do komina, • nowy wkład kominowy osadzić w istniejącym kominie 

wentylacyjnym, wg wskazania, • istniejący komin wentylacyjny – komin murowany do 

wysokości połaci dachu, nieprzechodni przez dachówkę, wykonać przejście komina ponad 

pokrycie dachu za pomocą dachówek systemowych, osadzić dodatkową dachówkę 

wentylacyjną, podłączyć do istn.komina wentylacyjnego, dokonać sprawdzenia i odbioru 

instalacji kominowej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. 1.14 Elementy inne: • 

wykuć i usunąć kraty okienne, • z murów zewnętrznych usunąć wszelkie elementy instalacji 

elektrycznych oraz kable prowadzone na murach na zewnątrz, • na elewacjach, osadzić lampy 

zewnętrzne typu LUG Rotunda 2 LED, 17W, usytuowanie wg rysunków, 1.15 Elementy 

instalacji elektrycznych: • instalacja odgromowa, • zwody pionowe instalacji odgromowej 

zdemontować, • w warstwie izolacji termicznej zamontować zwody pionowe instalacji 

odgromowej w rurkach PCV o grubości ścianki min.3mm, • w warstwie izolacji termicznej 

osadzić złącza kontrolne - po zakończeniu wykonać badania i pomiary, • zamontować 

oświetlenie dekoracyjne elewacji z lamp typu LUG Rotunda 2 LED, 17W, - lokalizacja lamp 

wg rysunków • sterowanie lampami automatycznie, programatorem pogodowym, 

wbudowanym w rozdzielnicy głównej na klatce schodowej B. • roboty instalacyjne wykonać 

zgodnie z PN-EN 62305-1.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45443000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111000-8 

45261000-4 

45317000-2 

45332000-3 

45450000-6 

 

 

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

zamówienia):  



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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

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

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

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

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

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30  

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

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:  

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 3 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:  
1. 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;  

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. Wykaz robót budowlanych, 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. Wykaz robót należy sporządzić według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 8 do SIWZ; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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. Wykaz osób należy sporządzić 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;  

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  
1. Informacja o zastosowaniu materiałów zamiennych - załącznik nr 10 do SIWZ. W 

przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty formularza stanowiącego załącznik nr 10 

lub załączy go bez żadnej adnotacji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zastosuje 

materiałów zamiennych. 2. Certyfikaty, aprobaty techniczne oraz badania wykonane przez 

niezależne instytucje badawcze. Dokumenty te mają potwierdzać, że zastosowane przez 

wykonawcę materiały, technologie i urządzenia spełniają warunek równoważności w 



stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i potwierdzą całkowitą ich zgodność z 

obowiązującymi w tym zakresie normami.  

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  

 

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 brutto 60,00 

Gwarancja 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. Istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są 

w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: 1) złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie 

tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, 2) 

wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 

finansowanie zamówienia, 2. Zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

możliwa jest w następujących przypadkach: 1) zastosowania nowych technologii, jeżeli 

zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających 

użyteczność Przedmiotu Umowy, 2) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej.  

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: 2020-06-19, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> polski  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 



całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 


