
20.01.2017 Ogłoszenie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy): 

!J.nQ_;LL 

Ogłoszenie nr 11635- 2017 z dnia 2017-01-20 r. 

Drzewica: Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w 

Drzewicy. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Oś 

Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków 

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: ZAMAWIAJACY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania 
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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: Gmina i Miasto Drzewica, krajowy numer identyfikacyjny 67022410800000, ul. ul. 

Staszica 22, 26340 Drzewica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 483 756 794, e-mail ugm@drzewica.pl, faks 

483 756 641. 

Adres strony internetowej (URL): www.drzewica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podzi ał 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) : 

1.4) KOMUNIKACJA: 

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

adresem (URL) 

nie 

www.drzewica.pl 
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

nie 

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 

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

inny sposób: 

nie 

Adres: 

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

nie są ogólnie dostępne 

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i remont budynku Urzędu 

Gminy i Miasta w Drzewicy. 

Numer referencyjny: GKBI-271.2.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie 
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11.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

11.4} Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoś0 zakres, rodzaj i ilość dosta~ usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót 

remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy obejmujących swym zakresem : Branża 

budowlana(parter, 1-sze piętro i 2-gie piętro) : -wymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych, korytarzach 

oraz na klatce schodowej wraz z warstwami izolacji akustycznej i warstwą wyrównawczą : ca 1000 m2, - wymiana 

stolarki drzwiowej wewnątrz budynku : 38 szt, -demontaż zbędnych otworów drzwiowych oraz wykonanie w tych 

miejscach ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej, - wymianę okienka wraz z ladą podawczą do 

pomieszczenia kasy, - montaż sufitów systemowych podwieszonych na korytarzach oraz w sali konferencyjnej : 

253,2 m2, -roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i na klatce schodowej : 3.686,3 m2, -

wymiana balustrad i montaż pochwytów przyściennych na klatce schodowej, - remont łazienek w części MGOPS, 

Uwaga Stopnie schodów wykonać z płyt granitowych 150 x 33 x 5 cm ryflem antyposlizgowym, spoczniki i 

korytarze będące częścią klatki schodowej z płyt granitowych antypoślizgowych 30 x 60 cm gr. min 1cm. Branża 

sanitarna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro, dach) : -wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( 

demontaż istniejącej instalacji i grzejników, montaż nowej instalacji (114 grzejników stalowych płytowych) wraz z 

armaturą, - instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektora słonecznego i instalacją solarną, -

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, - instalacja klimatyzacji (montaż 2 jednostek wewnętrznych i 2 jednostek 

zewnętrznych wraz z instalacją chłodniczą), Branża elektryczna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro, 

dach): -demontaż istniejących instalacji (zasilająca wraz z tablicami, gniazd wtyczkowych, oświetleniowej, 

teleinformatycznej i odgromowej), - instalacja rozdzielnic i WLZ ( 8 szt.), - instalacja zasilająca i gniazd 

wtyczkowych,- instalacja zasilania gwarantowanego (centralny UPS ), -instalacja oświetlenia ogólnego (oprawy 

ze źródłem LED), - instalacja oświetlenia awaryjnego, - instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażeń, -

instalacja odgromowa, - instalacja fotowoltaiki o mocy min.12 kWp, - instalacja okablowania strukturalnego 

(telefony IP, 32 szt.), -instalacja telewizji przemysłowej CClV, -instalacja alarmowa, -instalacja audio-video 

(dotyczy sali konferencyjnej). Wykonawca : -zaproponuje i wdroży konfigurację dla dostarczonych urządzeń 

aktywnych, zgodnie ze specyfikacją rozwiązań przyjętych dla instalowanych urządzeń oraz wymaganiami 

Zamawiającego. Zaproponowana konfiguracja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej 
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wdrożeniem. - przeprowadzi przy udziale Zamawiającego testy działania systemu po których będzie można 

stwierdzić "gotowość do pracy", - przeprowadzi instruktaż z zakresu obsługi i zarządzania zainstalowanymi 

urządzeniami dla osób wskazanych przez Zamawiającego - sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą co 

najmniej : topologię fizyczną, logiczną instalacji, schematy połączeń, adresację urządzeń, opis konfiguracji 

poszczególnych urządzeń wraz z plikami konfiguracyjnymi, procedury konfiguracji poszczególnych urządzeń, 

procedury odtwarzania konfiguracji poszczególnych urządzeń po awarii, dokumentacja powykonawcza musi być 

sporządzona w języku polskim w formie papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R. W 

ramach kontraktu obowiązkiem Wykonawcy będzie również : -wykonanie świadectwa energetycznego budynku, -

wykonanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy informacyjnej (tablice informacyjną 

wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 9 lipca 2015r) 

11.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45400000-1, 45453000-7, 45333333-0, 45330000-9, 45331220-6, 45310000-3, 

45315100-9, 45317000-2, 45311000-0 

11.6) 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) 

11.7) 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 

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

data zakończenia: 15/11/2017 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM l TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 2000 000 zł 

(słownie: dwa miliony złotych ). 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca dysponuje osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, zgodnie 

z poniższym wykazem : l. Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane ze stażem min. 

5 lat. 2. Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń ze stażem min. 5 

lat. 3. Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń, ze stażem min. 5 lat. 

W/w wymienione osoby winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane tj uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej listy samorządu zawodowego. Osobami na stanowiska wymienione powyżej mogą być również 

osoby których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 4. 

Osoba posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji sieci komputerowych wraz z 

wydzielonym zasilaniem, 5. Specjalista ds. konfiguracji urządzeń aktywnych- posiadający aktualny dokument 

potwierdzający ukończenie szkolenia wydany przez producenta urządzeń sieciowych lub równoważny, 

potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie uzyskania specjalistycznej wiedzy technicznej oraz 

umiejętności praktycznych w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej 

wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. 

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: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Ill.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy 

Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. S pkt l ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. S pkt 2 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. S 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 

I11.4) 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: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż S dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia.Pkt 9.1.4. SIWZ-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

III.S) 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 

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż S dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:l.

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego,2.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich S lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

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

roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
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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- załącznik nr 2 , 3.wykazu 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 - załącznik 

nr 3 ("Wykaz osób"). 

Ill.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

111.6) 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 

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

l.Jeżel i z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dot. sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku 

opisanego przez zamawiającego. 2.Wykonawca nioże w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.1.Zamawiający 

żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. S pkt l ustawy Pzp- odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 2.2.Wykonawca, który 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. 2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: 2.3.1. zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
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Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 2.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia, 2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.4J. eżeli zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: l) 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 2. 

SEKCJAIV:PROCEDURA 

IV.l) OPIS 

IV.l.l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

tak, 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 

wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 50 000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy) 

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 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.l.S.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
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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: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

IV.l.S) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
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zamówienia: 

nie 

Ogłoszenie 

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: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria 

cena ofertowa brutto 

skrócenie czasu realizacji 

Znaczenie 

60 

30 

gwarancja powyżej 60 miesięcy (dot. instalacji solamej i fotowoltaicznej) 10 

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

nieograniczony) 

nie 

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 
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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: nie 

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: 

nie 

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: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

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.S) 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: 

l. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany zakresu Przedmiotu 

zamówienia, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:: l) w razie konieczności podjęcia działań 

zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące 

powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym 

dyscyplinę środków publicznych; 2) wystąpienie działań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie robót, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 3) wystąpienie rozbieżności pomiędzy 

przedmiarem robót sporządzonym przez Zamawiającego a faktycznie wykonanymi robotami (ich obmiarem); 4) 

ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu zamówienia; 5) zmian przepisów 

prawa, wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, mających wpływ na termin wykonania robót lub 

sposób prowadzenia robót; 6) zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i 

orzeczeń sądów i organów administracyjnych; 7) w przypadku wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po 
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stronie Zamawiającego. 

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: 06/02/2017, godzina: 09:30, 

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 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie 

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 nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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