
PZP.271.12.GKE.2020

Ogłoszenie nr 516198-N-2020 z dnia 2020-02-25 r. 
Miasto Radlin: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy

Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radlin, krajowy numer identyfikacyjny 273359940, ul. ul. 
Rymera  15 , 44-310  Radlin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 590 200, , e-mail 
zamowienia@radlin.pl, , faks 324 590 205. 
Adres strony internetowej (URL): www.miasto.radlin.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 
https://miasto.radlin.pl/category/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
https://miasto.radlin.pl/category/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

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: 
Forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca 
Adres: 
44-310 Radlin, ul. Rymera 15, II piętro, Sekretariat, pokój nr 301. 

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: Wykonanie dokumentacji projektowej na



budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim 
Numer referencyjny: PZP.271.12.GKE.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
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: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim. Opis stanu istniejącego i
projektowego: Ulica Orkana i Mariacka: Ulica Orkana znajduje się w centrum miasta Radlin 
(pomiędzy Korfantego i Wieczorka), jest droga miejską. Na odcinku gdzie zakłada się wykonanie 
oświetlenia ulicznego (pomiędzy ul. Korfantego a Przyjaźni) brak jest obecnie infrastruktury 
oświetleniowej. Na tym odcinku zaprojektowano jedną latarnię oświetleniowa w miejscu 
planowanej lokalizacji przejścia dla pieszych (na wysokości Biblioteki Miejskiej). Ulica Mariacka 
znajduje się w centrum miasta Radlin jest drogą miejską. Na odcinku gdzie zakłada się wykonanie 
oświetlenia ulicznego (pomiędzy budynkiem MOSiR oraz posesją nr 20) istniejąca infrastruktura 
oświetleniowa jest niewystarczająca w celu prawidłowego oświetlenia drogi. Teren pomiędzy ul. 
Orkana, a Mariacką: Pomiędzy ul. Orkana i Mariacką, gdzie planowane jest wykonanie oświetlenia 
znajdują się: blok mieszkalny własności SM „Marcel”, parking MOSiR Radlin oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna. Obecnie latarnie znajdują się wzdłuż przejścia pomiędzy ulicami (niskie 
słupy oprawy tzw.”kule”) oraz na parkingu MOSiR Radlin. Dane do projektowania: Zamówienie 
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego: 1) Orkana na odcinku od 
Korfantego do ul. Przyjaźni – dł odcinka ok 160 m; 2) Mariackiej na odcinku od MOSiR do posesji 
nr 20 – dł. odcinka ok 150 m oraz 3) przejścia lokalnego pomiędzy ul. Orkana, a Mariacką 
uwzględniając oświetlenie chodnika pod blokiem oraz terenu biblioteki i parkingu przy MOSiR 
Radlinie – dł. odcinka ok 85 m. Dokumentacja powinna obejmować zaprojektowanie: 1-2) 
oświetlenia ulicy Orkana i Mariackiej, zakłada się zastosowanie: - Oświetlenia ulicznego ul. Orkana
na odcinku od Korfantego do ul. Przyjaźni – dł odcinka ok 160 m i Mariackiej na odcinku od 
MOSiR do posesji nr 20 – dł. odcinka ok 150 m; - Wysokość słupów wraz z dobraną oprawą, forma
i kolorystyka słupów zostaną uzgodnione z zamawiającym na etapie projektowania; - Rozstaw 
słupów ok. 25-50 m (w zależności od spełnienia parametrów oświetleniowych); - Fundamenty 
słupowe prefabrykowane producenta słupów lub przez niego sugerowane w celu zachowania 
gwarancji na całą konstrukcję; - Opraw led o mocy ok 30W – 70 W, kształt i kolorystyka opraw 
zostaną uzgodnione z zamawiającym; - Linii napowietrznej i/lub kablowej na całej długości 
projektowanego oświetlenia na etapie projektowania, w zależności od lokalizacji (istniejąca sieć sn, 
bliskość lasu, zagospodarowanie terenu); - Likwidację istniejącego oświetlenia (opraw) na całej 



długości. W tym zakresie należy dokonać wszelkich uzgodnień z firmą Tauron Dystrybucja, co do 
zakresu i sposobu likwidacji urządzeń. 3) Oświetlenia przejścia lokalnego pomiędzy ulicami 
Orkana, a Mariacką zakłada się zastosowanie: - Oświetlenia parkowego – wysokość słupów wraz z 
dobraną oprawą od ok 4,0 m. do max 5,0 m. Forma i kolorystyka słupów zostaną uzgodnione z 
zamawiającym na etapie projektowania; - Rozstaw słupów ok. 25-40m (w zależności od spełnienia 
parametrów oświetleniowych); - Fundamenty słupowe prefabrykowane producenta słupów lub 
przez niego sugerowane w celu zachowania gwarancji na całą konstrukcję, - Opraw led o mocy ok. 
30W – 50W, kształt i kolorystyka opraw zostaną uzgodnione z zamawiającym, - Linii kablowej na 
całej długości projektowanego oświetlenia na etapie projektowania, - Likwidację istniejącego 
oświetlenia na całej długości przejścia lokalnego. W tym zakresie należy dokonać wszelkich 
uzgodnień z firmą Tauron Dystrybucja oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” co do zakresu i 
sposobu likwidacji urządzeń. Zakres do zaprojektowania przedstawia: Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Dokumentacja musi uwzględniać na etapie projektowania uwagi i sugestie zarządcy drogi oraz 
właściciela terenu tj. odpowiednio UM Radlin, MBP w Radlinie, czy tez SM Marcel. Wykonawca w
ramach proponowanej ceny ofertowej wykona maksymalnie dwie aktualizacje kosztorysu 
inwestorskiego na etapie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót 
budowlanych. Aktualizacja może dotyczyć również podziału zakresu rzeczowego zadania na etapy 
inne niż założone w kosztorysie podstawowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

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: 250 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

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 stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 



Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 
jedną usługę polegającą na wykonaniu lub zaktualizowaniu dokumentacji projektowej budowy, 
przebudowy lub remoncie oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 300 m, zakończonej 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych. Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne, uprawniające do projektowania w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w
ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz.148), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z dnia 
15 grudnia 2000 r. we właściwym samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz.U.2016.1725) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. 
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 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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: 
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
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: 
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 usługi te zostały wykonane, 



załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ). 
Dowodami o których mowa mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane. 
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 
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika to z 
dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zobowiązanie innego podmiotu do 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W celu potwierdzenia 
braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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 

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

Kryterium kary umownej 10,00
Kryterium doświadczenia 30,00

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. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z
ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) 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 dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego 
na skutek działania siły wyższej. b) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności, c) uwarunkowań społecznych 
(protesty, listy,petycje) d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych 
zmian do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie realizacji 
warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie terminu 
realizacji przedmiotu umowy lub zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji lub 
wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji, lub odstąpienie Zamawiającego od realizacji 
inwestycji. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności 
celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu 
umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) 
zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki 
podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość 
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu 
umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających 
stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 



znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W 
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz 
datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT, b) zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez
Wykonawcę niniejszej umowy – dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 
autorskiego, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy – dotyczy 
wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, d) rezygnacji przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 3) Zmiany osoby/osób przy pomocy 
której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania 
przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, 
utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom 
powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o 
kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W 
przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla 
przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba 
musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę 
osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż 
osoba, która zostaje zmieniona. 4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w 
trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 
w postanowieniach SIWZ. 5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających 
wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego, 6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu 
Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian u mowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w 
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją 
z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi 
nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp. 3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w
stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących 
okoliczności: 1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 
wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 4. Zmiana danych 



związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych 
Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu 
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno 
nastąpić w formie aneksu do umowy. 5. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 
nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności 
stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w
sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz 
dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany
zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 
niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków 
określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu 
do umowy. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna. 
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: 2020-03-05, godzina: 11:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Otwarcie ofert 5 marca 2020 r. godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń, II piętro, 
pokój nr 304. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


