
 

    
„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” 
 

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce                                       Nr zamówienia: 1/2018 

 
 

Ogłoszenie nr 537073-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.  
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce:  
 

MIEJSCE REKREACJI I ZABAW NA TERENIE GMINY BYCZYNA 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 
 
Nazwa projektu lub programu  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadanie realizowane w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. 
 

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:  
1) NAZWA I ADRES:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce,  
krajowy numer identyfikacyjny 16008585400000, ul. Janówka  55 , 46-220   Janówka, woj. opolskie, 

państwo Polska, tel. 77 413 41 50, 
e-mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl, 

faks 77 413 41 50.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy  
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): stowarzyszenie 
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.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Tak  
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.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: pisemnie  
Adres:  
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna (sekretariat Urzędu) 
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:  

MIEJSCE REKREACJI I ZABAW NA TERENIE GMINY BYCZYNA  
 
Numer referencyjny: 1/2018  
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. Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie miejsc rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna. 
   

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- budowę siłowni zewnętrznej w Biskupicach, 

- budowę siłowni zewnętrznej w Ciecierzynie, 

- budowę siłowni zewnętrznej w Dobiercicach, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gołkowicach, 

- budowę siłowni zewnętrznej w Jakubowicach, 
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- budowę siłowni zewnętrznej w Jaśkowicach, 

- budowę terenu rekreacyjnego w Janówce, 

- budowę placu zabaw w Kochłowicach, 

- budowę placu zabaw w Kostowie, 

- budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Miechowej, 

- budowę placu zabaw w Proślicach, 

- budowę boiska sportowego w Roszkowicach. 
 

Kody (CPV) i nazwy robót budowlanych:   
 

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów rekreacyjnych 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
Dokumentacja techniczna - zał. Nr 8 do SIWZ, 
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 9 do SIWZ 
Przedmiar robót  - zał. Nr 10 do SIWZ 
opracowane dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 
okres gwarancji krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 
 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 
okres rękojmi krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 
 

2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia 
równoważności, należy do Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - dotyczy robót budowlano – 
montażowych we wszystkich branżach, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może 
wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga 
zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.  
Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od 
dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył 
Zamawiającemu:  
 pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz  z wykazem osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami 
faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. 
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności, zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanego przez 
zamawiającego pisemnego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
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4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić 
podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy 
stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
6. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy. 

 
II.5) Główny kod CPV: 45112723-9  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45212172-2 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT: 235552,60 Waluta: PLN  
(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:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2018-06-22 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  
Informacje dodatkowe  
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej;  
Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej 
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ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  
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)  
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:  
Odpisu 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;  
Dla Wykonawców zamieszkałych lub posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
dokumenty określone w pkt. 8.4 SIWZ  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W 
takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych 
dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. 
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:  
-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. (zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) 
-Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  
 
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) 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa – załącznik 
Wykonawcy,  
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – 
załącznik Wykonawcy,  
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d) Kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Wartości netto i brutto wykazana w kosztorysie musi 
odpowiadać wartości brutto i netto wskazanej w formularzu oferty. Kosztorys musi zawierać co 
najmniej: ilości, podstawę wyceny, przedmiar robót, ceny jednostkowe i koszt. Zamawiający dopuszcza 
metodą kalkulacji uproszczonej.  
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.1.4 i 6.5.3 SIWZ – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów 
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 
wynikać w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,̨ przy wykonywaniu 
zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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: 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców.   Przewidywana minimalna liczba wykonawców. Maksymalna liczba wykonawców  Kryteria 
selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena brutto oferty 60,00 
Okres gwarancji 20,00 
Okres rękojmi za wady 20,00 
 
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:  
W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu 
wykonywania przedmiotu zamówienia, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu 
zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy w sposób opisany w § 1 pkt. 6,7 niniejszej umowy. Tego typu zmiany mogą 
nastąpić po sporządzeniu protokołu konieczności i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana 
zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływ na koszt 
realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt c) niniejszego paragrafu. b) w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zmiana wynagrodzenia określonego w § 15 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:  zmiana stawki VAT – cena ulegnie 
zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,  w przypadku wprowadzenia zmian, o którym 
mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, sposób obliczania wynagrodzenia określa § 20,  w przypadkach 
określonych w § 20. d) Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może 
nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do 
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Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać 
warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. 
pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:  wprowadzenia 
nowego podwykonawcy,  rezygnacji podwykonawcy,  zmiany podwykonawcy,  zmiany wartości 
lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. e) Zmiana osób nadzorujących roboty ze 
strony Wykonawcy, wymienionych w § 5 umowy, nowe osoby powołane do pełnienia w/w 
obowiązków musza spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
danej funkcji. f) zmiana terminu realizacji umowy ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany: zmiana 
może być spowodowana jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności zmiana 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:  udzielenia 
dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych,  wystąpienia nieprzewidywalnych wad lub 
braków w dokumentacji projektowej,  konieczności przeprowadzenia prac, badań archeologicznych 
lub innych działań wskazanych przez Konserwatora Zabytków,  zawieszenia przez Zamawiającego 
wykonania robót,  działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w 
całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia 
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. W przypadku zmiany terminu realizacji 
przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania w/w przesłanek 
uzasadniających taką zmianę, okoliczności te muszą być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. Zmiana terminu realizacji umowy nie może nastąpić o 
więcej, niż o okres 3 miesięcy (wprowadzenie tej zmiany spowoduje przesunięcie terminów 
określonych w § 2 o okres wydłużenia czasu realizacji zamówienia). g) Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji 
w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę. h) regulacji prawnych 
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany. i) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w 
zakresie fakturowania robót, które to zmiany mogą dotyczyć ilości faktur i terminów płatności. 
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją techniczną w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie. Roboty zamienne mogą 
być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wprowadzeniem na 
rynek nowych, o podobnych parametrach, materiałów lub urządzeń, Zamawiający może zrezygnować z 
niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o 
podobnych parametrach materiałami lub urządzeniami. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić 
zgodę projektant. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały i urządzenia odbywać się będzie 
następująco: a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 
ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia, b) Wykonawca zakupi nowy materiał lub 
urządzenie c) Wykonawca „wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu 
obliczenia wynagrodzenia za to „wbudowanie” przedstawionego w § 15 umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przypadku, gdy 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą „Informacje 
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stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2003r. Nr153, poz. 1503 z późn. zm.)” Zamawiający 
wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. Uwaga: W przypadku braku wykazania 
(złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie zastała spełniona przesłanka pojęcia niezbędnych działań w 
celu zachowania poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 12.3 Zgodnie z 
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji 
dotyczących cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie.  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2003r. Nr153, poz. 1503 z późn. zm.)  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

 
Data: 2018-04-17, godzina: 09:00,  

 
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: Język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 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:  
 

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2018 r. godz. 09:00 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sala nr 9 /parter/ 

Termin otwarcia ofert: 17 kwietnia 2018 r. godz. 09:15 – otwarcie jawne 

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
 
 
 
 

 


