
Centrum e-Zdrowia: Remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze, I oraz 

II piętrze w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie będącym siedzibą 

Centrum e-Zdrowia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 556763-N-2020 z dnia 2020-07-02 r. 



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: Centrum e-Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 001377706, ul. 

ul. Stanisława Dubois 5A , 00-184 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 

5970927, , e-mail wzp@csioz.gov.pl, , faks -. 

Adres strony internetowej (URL): www.csioz.gov.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: Inny (proszę określić):

jednostka budżetowa

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.csioz.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak

www.csioz.gov.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

Tak

adres 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: 

Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Stanisława 

Dubois 5A, 00-184 Warszawa i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

X SIWZ.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie



Inny sposób: 

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.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych 

znajdujących się na parterze, I oraz II piętrze w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w 

Warszawie będącym siedzibą Centrum e-Zdrowia

Numer referencyjny: WZ.270.151.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze, I oraz II piętrze w 

budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie będącym siedzibą Centrum e-Zdrowia. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane cechy 

materiałów, produktów oraz usług, o jakich stanowi art. 30 ust. 8 ustawy PZP: 1) Zastosowane 

w dokumentacji Zamawiającego preferencje i wymagania odnoszące się do cech technicznych i 

jakościowych przedmiotu zamówienia służą uzyskaniu jak najwyższej jakości technicznej 

przedmiotu zamówienia oraz zapewnieniu jego pełnej sprawności technologicznej, technicznej 

i jakościowej. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza 

to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 

(równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, 

element, wskazany w niniejszej SIWZ. 2) Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia materiały, urządzenia i sprzęt powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i 

aprobaty techniczne, spełniające Polskie Normy, dopuszczone do obrotu stosowania na rynku 

polskim zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu zamówienia. 3) W przypadku braku Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie 

Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące 

projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe 

deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730). 4) Opisując przedmiot zamówienia 

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wskazuje, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3. Wykonawca zobowiązany jest 



zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

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: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

45

II.9) Informacje dodatkowe: Roboty budowlane objęte zakresem zamówienia świadczone 

będą w terminie do 45 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.



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 opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 

minimum 50 000,00 zł brutto każda lub jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł brutto, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na 

remoncie pomieszczeń sanitarnych. Jeżeli roboty budowlane, o których mowa powyżej są 

wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części zamówienia polegającej na 

remoncie pomieszczeń sanitarnych, do upływu terminu składania ofert nie może być niższa 

niż wskazana powyżej tj.: w przypadku dwóch robót budowlanych - minimum 50 000,00 zł 

brutto każda lub w przypadku jednej roboty budowlanej - nie mniej niż 100 000,00 zł 

brutto. Jeżeli wykonane/wykonywane roboty budowlane obejmowały szerszy zakres, niż 

wskazany powyżej, Wykonawca winien wykazać, że wartość robót budowlanych 

polegających na remoncie pomieszczeń sanitarnych wynosiła odpowiednio wartości 

wskazane powyżej. 

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: 

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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: 

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:



Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w rozdz. V.1.2.3. SIWZ – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

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) 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz 

ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto za realizację całości przedmiotu 

zamówienia oraz okres rękojmi na roboty budowlane, zobowiązanie dotyczące terminu 

realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 

akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 

informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) 

oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1- 7 SIWZ.

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 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: 

cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być 

wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr konta 

Zamawiającego 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium 

w postępowaniu WZ.270.151.2020 Remont pomieszczeń sanitarnych. 4. Skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, 

przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia 

wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium 

został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w 

oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta 

Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego 

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 



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

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

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

katalogów elektronicznych: 

Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

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: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres rękojmi 40,00

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

nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego



Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 



Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej lub elektronicznej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy 

PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem okoliczności, o których mowa 

w art. 144 ust. 1 ustawy PZP oraz z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamawiający dopuszcza 

możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 1) zmiany terminów określonych w Umowie, w niżej 

wymienionych przypadkach: przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu 

Umowy spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy lub 

sposób wykonywania przedmiotu umowy, opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu 



przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy zachowania należytej staranności, 

opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy wynikłych z winy Zamawiającego lub innych 

wykonawców, za które Wykonawca przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialności. 2) 

zmiany ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; 3) 

zmiany zakresu części przedmiotu Umowy powierzonych Podwykonawcom; 4) zmiany w 

wymaganej sprawozdawczości i rozliczeniach kosztów wykonania przedmiotu Umowy; 5) 

zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy; 6) w przypadku 

faktycznie poniesionej przez Wykonawcę i udokumentowanej szkody - z winy Zamawiającego 

oraz z powodu zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy; 7) zmiany formy lub terminu 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 8) zmian wynikających z 

orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów 

administracyjnych; 9) zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w 

życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych; 10) 

zmiany (w tym m.in. dotyczące zmiany terminów określonych w Umowie oraz cen 

umownych) z powodu wystąpienia siły wyższej lub konieczności wykonania prac zamiennych 

lub wystąpienia prac zaniechanych. 4. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne nie dające się przewidzieć, na które strony Umowy nie mają wpływu, i którego 

skutkom nie można było zapobiec, nawet przez zachowanie należytej staranności, a które 

uniemożliwia Wykonawcy lub Zamawiającemu wykonanie w całości lub w części jego 

zobowiązań zgodnie z treścią Umowy. Są to w szczególności klęski żywiołowe i inne 

zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także 

zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą 

odpowiedzialność (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i działania wojenne, zamieszki 

wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, stan epidemii itp.”. 5. Przez „prace 

zamienne” należy rozumieć prace nie objęte przedmiotem Umowy konieczne do wykonania 

przedmiotu Umowy w zamian za prace objęte przedmiotem Umowy, których konieczność 

wykonania ujawniła się po zawarciu Umowy i wynika z przyczyn, za które żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest 

sporządzenie podpisanego przez Strony wniosku o zawarcie aneksu określającego przyczyny 

zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio), co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych powyżej. Wniosek o zawarcie aneksu będzie załącznikiem do aneksu. 



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: 2020-07-17, godzina: 10:00, 

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

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

Nie

Wskazać powody: 

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

w postępowaniu 

> 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 

% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto umowy 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


