
Gmina Ujazd: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

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 

Ogłoszenie nr 585587-N-2020 z dnia 2020-09-16 r. 
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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 Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19 , 47-143  Ujazd, woj. 

opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081. 

Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.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: 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)

Tak 

www.ujazd.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.ujazd.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 

Strona 2 z 15

2020-09-16https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2bddcacd-a98e-4372-bfd5-0bdf07fefa8c



Inny sposób: 

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

Tak 

Inny sposób: 

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zg. z wymaganiami SIWZ 

Adres: 

Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd 

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: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” 

Numer referencyjny: GT.271.5.2020 

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, 
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usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje remont nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie z 

siecią energetyczną, sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i elementami małej architektury (fontanna, schody, rampy, 

ławki, kosze na śmieci, pomnik, panele informacyjne, zieleń formowana i inne), który został przedstawiony w dokumentacji technicznej i 

obejmuje: - TOM I- projekt rozbiórki - TOM Ia- projekt zagospodarowania terenu - TOM Ib- projekt architektoniczno- budowlany - TOM II- 

projekt konstrukcyjny - TOM III- projekt instalacji elektrycznych, oświetlenia i monitoringu - TOM IVa- projekt instalacji sanitarnych 

wodno- kanalizacyjnych, - TOM IVb- projekt instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu - TOM V- projekt drogowy - TOM VI- 

informacja BIOZ 1.1. TOM I- projekt rozbiórki - Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę istniejącego pawilonu stacji paliw, rozbiórkę 

pozostałości elementów po dystrybutorach oraz poziemnych zbiorników na paliwa zlokalizowanych w obrębie istniejącego placu 1-go Maja. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zutylizowania materiałów z rozbiórki oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

tę czynność. *UWAGA – informujemy, że zakres robót należy pomniejszyć o demontaż nadziemnej części dystrybutorów widniejących na 

dokumentacji fotograficznej w przedmiotowym opracowaniu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o decyzję nr 7/19 pozwolenie 

na rozbiórkę z dnia 22.01.2019 r. oraz decyzję 872/N/2017 z dnia 24.10.2017 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(prolongata terminu –decyzja nr 1196/N/2019 z dnia 31.12.2019 r.) 1.2. TOM Ia- projekt zagospodarowania terenu - Planowane jest 

wykonanie tablic informacyjnych oraz nawierzchni z wkomponowanymi nadrukami linearnymi charakteryzującymi Ujazd i okolice. Po 

obwodzie Rynku zaprojektowano uspokojony ruch komunikacji pieszo- jezdnej oraz szpaler drzew szczepionych w formie zielonych 

parasoli, pod którymi zlokalizowano miejsca wypoczynku. Istniejące drzewa należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

W centralnej części rynku zlokalizowana została fontanna wraz z pomnikiem. W obrębie płyty planowane są prace rozbiórkowe, w tym 

rozbiórka stacji paliw objęta odrębnym opracowaniem i decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę oraz remont nawierzchni płyty rynku z 

infrastrukturą techniczną, rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów z rampami, wykonanie fontanny, 

renowacja pomnika, wykonanie nasadzeń drzew formowanych rozmieszczonych po obrysie płyty rynku, wydzielenie miejsc postojowych od 

strony północnej i wschodniej. UWAGA: Projektant wprowadził zmianę do projektu – do wyceny należy przyjąć wiąz zamiast klonu 1.3. 

TOM Ib - projekt architektoniczno- budowlany - obejmuje elementy małej architektury takie jak fontanna, schody zewnętrzne, rampy 

wejściowe, ławki, kosze na śmieci, słupki, pomnik, panele informacyjne, zieleń formowana oraz nietypowe elementy nawierzchni płyt. 

UWAGA: Projektant wprowadził zmianę do projektu – do wyceny należy przyjąć wiąz zamiast klonu 1.4. TOM II - projekt konstrukcyjny 

zawiera wytyczne i obliczenia dla elementów fontanny, chodnika i rampy, wspornika dla drzewa płożącego. Obliczenia statyczno – 

wytrzymałościowe i podstawowe wyniki tych obliczeń zawiera niniejsze opracowanie. 1.5. TOM III- projekt instalacji elektrycznych, 

oświetlenia i monitoringu. W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą: rozdzielnice elektryczna R1, R2; wewnętrzne linie 

zasilające; instalacja oświetlenia zewnętrznego; instalacja oświetlenia w pomieszczeniu komory technicznej fontanny; instalacja zasilania 

odbiorników technologicznych; ochrona przeciwprzepięciowa; ochrona przeciwporażeniowa; kanalizacja teletechniczna; instalacja 

monitoringu zewnętrznego. 1.6. TOM IVa- projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych, obejmuje wykonanie przyłącza 

wodociągowego do zasilania fontanny oraz roboty kanalizacyjne dla odprowadzenia zabrudzonej wody z fontanny, roboty związane z 

odwodnieniem wykopów. 1.7. TOM IVb- projekt instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu, obejmuje roboty związane z 

odwodnieniem utwardzonego terenu oraz dachów istniejących budynków mieszkalnych. W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany 

będzie wykonać także instalację nawadniającą dla projektowanej zieleni wykonaną z rur PE fi 25 mm w dł. 500m obejmującą montaż: 
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studzienek wodomierzowych niewłazowych (rura trzonowa fi 600mm, zwieńczenie teleskopowe włazem w il.3 szt, zawór antyskażeniowy 

Dn 25mm, wodomierze skrzydełkowe z zaworami odcinającymi 3 kpl, sterownik do systemu nawadniania –bateryjny 3 kpl, elektrozawór do 

systemu nawadniania 3 kpl, dysze do zraszania ze złączką 100 szt, oraz ułożenie linii kroplującej ze złączkami 160m. Po wykonaniu 

instalacji należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu (500m). 1.8. TOM V- projekt drogowy, obejmuje prace na drodze powiatowej, 

krajowej i gminnej, ciągu pieszo-jezdnym. Zawiera także zmianę organizacji ruchu związaną z przebudową rynku. Należy wykonać roboty 

rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe. Nawierzchnię rynku zaprojektowano z płyt kamiennych 

granitowych, kostki kamiennej granitowej oraz mieszanki mineralno-bitumicznej, Roboty należy prowadzić w oparciu o decyzję nr 79/19 

pozwolenie na budowę z dnia 20.02.2019 r. oraz decyzję 872/N/2017 z dnia 24.10.2017 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (prolongata terminu –decyzja nr 1196/N/2019 z dnia 31.12.2019 r.) uwzględniając decyzję Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 

protokół z narady koordynacyjnej oraz decyzję GDDKiA w Opolu, związane z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem urządzeń 

obcych, a także warunki wydane przez właścicieli sieci i urządzeń znajdujących się w rejonie przedmiotowej inwestycji (ORANGE, 

TAURON). Bilans terenu – stan istniejący: a. Powierzchnia opracowania: 5 343,00 m² b. Powierzchnia utwardzona w tym: 4807,40 m² - 

naw. bitumiczna: 3 947,23 m² - pow. kostki/bruku wraz z krawężnikami: 833,97 m² - pow. murku kamiennego=45cm: 26,2 m² Powierzchnia 

zieleni: 503,10 m² Pow. zabudowy „stacji paliw”: 32,5 m² 2. Zagospodarowanie terenu- stan projektowany Płyta rynku przedzielona obecnie 

drogą powiatową zostanie ujednolicona, powiększona optycznie i funkcjonalnie do wielkości historycznej wyznaczonej poprzez otaczającą 

zabudowę mieszkaniowo- usługową. W obrębie płyty planowane są prace rozbiórkowe, w tym rozbiórka stacji paliw objęta odrębnym 

opracowaniem i decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę oraz remont nawierzchni płyty rynku z infrastrukturą techniczną, rozbiórka istniejących 

schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów z rampami, wykonanie fontanny, renowacja pomnika, wykonanie nasadzeń drzew 

formowanych rozmieszczonych po obrysie płyty rynku (UWAGA: wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy 

zapisy w TOM Ia zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib zmieniono klon na wiąz, zmieniono opis w w STWIOR zmiana na str.34-36) , należy 

przewidzieć doprowadzenie nawadniania dla nasadzeń, wydzielenie miejsc postojowych od strony północnej i wschodniej. Parametry płyty 

rynku wynoszą: a. Szerokość* ok .72,00 m b. Długość* ok. 76,00 m Charakterystyczne parametry istniejącej stacji paliw a. Szerokość* ok. 

5,10 m b. Długość* ok. 6,40 m c. Wysokość* ok. 3,15 m *na podstawie pomiarów własnych projektanta 3. Ponad to Wykonawca przygotuje 

dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje 

zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar 

geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentację z nadzoru archeologicznego i itp.- 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 4. Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty nadzoru archeologicznego, przed 

przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. 

Zatrudnienie archeologa, który sporządzi zgodną z przepisami dokumentację, leży po stronie wykonawcy. 5. Uwagi i wymagania dodatkowe: 

a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i 

pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane 

zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od 

renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie 
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części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - 

przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany na podstawie załączonego wzoru – załącznik nr 10 i przedstawiony przez 

wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej 

umowy. c) jeśli podczas prac rozbiórkowych, pojawią się elementy nadające się do ponownego wykorzystania, miejsce ich składowania 

należy ustalić z Zamawiającym. d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu pięciu lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzonych 

drzew i krzewów jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi opisanymi w STWIOR (UWAGA: 

wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib zmieniono 

klon na wiąz; w STWIOR zmiana na str.34-36). Wszelkie uschnięte lub chore drzewa i krzewy, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić 

na nowe. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących 

załącznikiem do SIWZ 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

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: lub zakończenia: 2022-06-30 
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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: nie dotyczy 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 

mniejszej niż 4,00 mln PLN b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4,00 mln PLN Wartości podane w dokumentach w walutach 

innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć: - dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg 

średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, - dla ubezpieczenia wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. 

Informacje dodatkowe Każdy z warunków określonych w ppkt. 7.2.1 a) i 7.2.1 b) SIWZ musi być spełniony w całości co najmniej przez 

jednego z Wykonawców. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 

-min. 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało budowę, przebudowę lub remont nawierzchni z płyt granitowych lub kostki 

granitowej o powierzchni min 4.500,00 m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub usytuowanym w granicach osiedla 

wpisanego do rejestru zabytków. - min 1 zadanie obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont infrastruktury technicznej 

(oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową) na łączna wartość tych robót min. 700.000,00 zł brutto. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się powyższym doświadczeniem w dwóch osobnych zadaniach inwestycyjnych lub 

łącznie w jednym, pod warunkiem, że obejmują w/w zakres robót, np.: - min 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało budowę, 

przebudowę lub remont nawierzchni z płyt granitowych lub kostki granitowej o powierzchni min 4.500,00 m2 na obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków lub usytuowanym w granicach osiedla wpisanego do rejestru zabytków oraz budowę, przebudowę lub remont 

infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową) na łączną wartość tych robót min. 

700.000,00 zł brutto Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca 

zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na 

stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod 

następującym adresem: http://www.nbp.pl/ b) Wykonawca wskaże osobę do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na 

temat jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełnia 
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następujące warunki: - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz 

posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na zadaniu, którego zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont 

nawierzchni z płyt granitowych lub kostki granitowej, oraz infrastrukturą techniczną (oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową, 

kanalizacją sanitarną i deszczową), UWAGA* doświadczenie kierownika budowy może być wykazane na dwóch odrębnych zadaniach 

pod warunkiem, że będą zawierały one w/w zakres robót (np. 1 zad. dla nawierzchni granitowej, 1 zad. dla infrastruktury technicznej. - 

jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - jedna osoba, która 

będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem 

posiadania stosownych uprawnień. Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie: - Rozporządzenia 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym 

powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to 

w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz 

Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 1117 ze zm.). 

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: Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

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) 
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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: 

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) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2) dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 3) 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– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW) 4) 

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 
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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 – w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ-IDW). 

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) 

- formularz oferty - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - pełnomocnictwo 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają 

jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - dowód wpłaty wadium - w przypadku wadium wnoszonego w formie 

innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie –należy dołączyć do oferty w oryginale, dowód wniesienia 

wadium w formie pieniężnej tj. dowód wpłaty – należy dołączyć do oferty - wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ-IDW). 

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 żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy i 0/100 zł) zgodnie z 

zapisami pkt.10 SIWZ-IDW 

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: 
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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: 
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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 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
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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: 
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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: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. Podstawa, zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy 

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: 2020-10-02, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem): 
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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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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