
Ogłoszenie nr 610181-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego: Budowa miejsc odpoczynku w 

ramach Projektu pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt INT55: "Zrównoważona 

turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry".  

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: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, 

krajowy numer identyfikacyjny 32126174600000, ul. Ul. Teofila Starzyńskiego  42433 , 70-

506  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 48 17 120, e-mail 

sekretariat@zpkwz.pl, faks 91 48 17 121.  

Adres strony internetowej (URL): www.zpkwz.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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  

http://www.zpkwz.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

http://www.zpkwz.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne  

 

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:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 

70-506 Szczecin  

 

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: Budowa miejsc odpoczynku w ramach 

Projektu pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”  

Numer referencyjny: SP.750.3.2015/MO/2  

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. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Zadania pn. Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu 

pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”. 2. Wspólny Słownik Zamówień 

(CPV): 1) 45000000-7 Roboty budowlane 2) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 3) 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4) 45262300-4 Betonowanie 5) 45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 6) 45200000-9 Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 7) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 8) 

45262310-7 Zbrojenie 9) 45320000-6 Roboty izolacyjne 10) 45112710-5 Roboty w zakresie 

kształtowania terenów zielonych 3. Krótki Opis Przedmiotu Zamówienia: 1) Zadanie obejmuje 

wykonanie zagospodarowania terenu w dziewięciu lokalizacjach – Obiektach – Wszystkie obiekty 

zlokalizowane są w sąsiedztwie rzeki Odry. Realizacji Zadania wynika z potrzeby poprawy atrakcyjności 

terenu nad rzeką Odrą dla turystów wodnych i rowerowych. 2) Zamawiający przewiduje Prawo Opcji – 

podstawowy Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w siedmiu 

lokalizacjach (7 Obiektów), opcjonalny Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania 

terenu w jednej lub dwóch dodatkowych lokalizacjach (1 lub 2 dodatkowe Obiekty). 3) Wykaz Obiektów 

wchodzących w zakres Zadania i zamierzenia inwestycyjne: I. Podstawowy Przedmiot zamówienia: a) 

Obiekt nr 2 – Widuchowa – zlokalizowany na terenie działki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm. 

Widuchowa Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej 

wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i 

grilla, - posadowienie stojaków na rowery oraz tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i 

mechanicznie, - wykonanie niwelacji terenu. b) Obiekt nr 3 – Gozdowice – zlokalizowany na terenie 

działki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm. Mieszkowice Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - 

posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na 

grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie 

schodów drewnianych, - wykonanie balustrady drewnianej, - wykonanie wykopów ręcznie i 

mechanicznie, - wykonanie niwelacji terenu, - wzmocnienie podłoża, - wykonanie nasypu, - umocnienie 

skarpy. c) Obiekt nr 4 – Czelin – zlokalizowany na terenie działki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm. 

Mieszkowice Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej 

wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i 

grilla, - posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie 

niwelacji terenu, - wykonanie nasypu, - umocnienie skarpy, - wykonanie balustrady drewnianej. d) Obiekt 



nr 5 – Namyślin – zlokalizowany na terenie działki nr 136/2, obr. ewid. Namyślin, gm. Boleszkowice 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia, - 

posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - 

posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie 

niwelacji terenu. e) Obiekt nr 6 – Chlewice – zlokalizowany na terenie działek nr 227/7, 228, 226/3, 

269/2, obr. ewid. Chlewice, gm. Boleszkowice Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: -

 posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na 

grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie 

wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie niwelacji terenu, - wykonanie ścieżki, - wykonanie 

drewnianej zwyżki obserwacyjnej zwanej dalej też platformą widokową lub pomostem/podestem 

widokowym. f) Obiekt nr 8 – Gryfino – zlokalizowany na terenie działki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, 

gm. Gryfino Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej 

wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i 

grilla, - posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie 

niwelacji terenu. g) Obiekt nr 9 – Moczyły – zlokalizowany na terenie działki nr 264/37, obr. ewid. 

Moczyły, gm. Kołbaskowo Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z 

elementami jej wyposażenia, - posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie 

miejsca na ognisko i grilla, - posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i 

mechanicznie, - wykonanie niwelacji terenu. II. Opcjonalny Przedmiot zamówienia: a) Opcja nr 1 - 

Obiekt nr 1 – Bielinek – zlokalizowany na terenie działki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm. Cedynia 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia, - 

posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - 

posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie balustrad drewnianych, - wykonanie nasadzeń 

roślinności, - wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie niwelacji terenu. b) Opcja nr 2 - 

Obiekt nr 7 – Żabnica – zlokalizowany na terenie działki nr 126, obr. ewid. Żabnica, gm. Gryfino Zakres 

inwestycji obejmuje w szczególności: - posadowienie wiaty z elementami jej wyposażenia, - 

posadowienia ławek wokół ogniska i miejsca na grilla, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - 

posadowienie tablic informacyjnych, - wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, - wykonanie 

niwelacji terenu. 4) Zamawiający może wykorzystać Prawo Opcji poprzez skorzystanie z Opcji 1 lub 

Opcji 2 (także równocześnie). Realizacja opcjonalnego Przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim 

przekazaniu przez Zamawiającego do Wykonawcy oświadczenia o uruchomieniu opcjonalnego 

Przedmiotu zamówienia i jego zakresie, z zastrzeżeniem pkt 7. 5) Zamawiający informuje, że może w 

ogóle nie skorzystać z Prawa Opcji, w szczególności w przypadku braku środków finansowych na ten cel. 

Uruchomienie Opcji 1 lub Opcji 2 jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie 

przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu braku wykorzystania przysługującego mu 

Prawa Opcji. 6) Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest zobowiązany wycenić 

Opcję nr 1 i Opcję nr 2. 7) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania opcjonalnego Przedmiotu 

Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z Prawa Opcji w terminie do 7 dni od 

dnia podpisania Umowy. Po upływie tego terminu Zamawiający traci uprawnienie do skorzystania z 

Prawa Opcji. 8) Termin wykonania opcjonalnego Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem 

wykonania podstawowego Przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w 

zakresie robót budowlanych został określony w Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót, Pozwolenia na budowę) 

stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ - odpowiednio dla każdego z Obiektów wchodzących w zakres 

Zadania. 5. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o której mowa w ust. 4, zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy - w szczególności o 

których mowa w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów 

równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 

równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie 

przez autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 6. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę 

o pracę. 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 



Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) proste prace fizyczne: 

przenoszenie materiałów budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie Terenu budowy; b) prace betonowe; c) 

prace ziemne; d) prace ciesielskie lub stolarskie; e) prace monterskie; f) prace związane z wykonaniem 

trawników i nasadzeń. 2) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1, powinno trwać przez cały okres 

wykonywania czynności których dotyczy. 3) Zatrudnienie, o którym mowa pkt 1, dotyczy wyłącznie osób 

wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez 

inne osoby, wykonujących tzw. samodzielne funkcje w budownictwie. 4) Wymagania w zakresie sposobu 

udokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia szczegółowo określone zostały 

we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Kierownictwo budowy. Wykonawca 

zapewni na swój koszt Kierowników budowy oraz inne osoby (kierowników robót branżowych), których 

uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego. Jeden Kierownik 

Budowy może pełnić swoją funkcję na maksymalnie 5 Obiektach. 8. Ogólne wytyczne: 1) Wykonawca 

ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej 

powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnych stanowisk 

służb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze 

zm.) w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jeśli 

zachodzi taki obowiązek) - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania. 2) 

Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego 

pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją 

zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli zachodzi taki obowiązek) budowanego 

obiektu, w tym czynnościach określonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane - odpowiednio dla 

każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania. 3) W okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w 

przypadku wystąpienia usterek. 4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone przez jego pracowników, podmioty i osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, w 

tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 

zamówienia. 5) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych Umową i utrzymanie porządku na 

Terenie budowy - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania (działa jako 

Generalny Wykonawca). 6) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji 

Zadania. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub wyznaczonym 

przez Zamawiającego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego. 8) Wykonawca opracuje 

dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści trzech 

egzemplarzach (oryginał + ksero kolorowe) oraz w wersji elektronicznej jako zapis na nośniku 

elektronicznym - odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania. 9) Wykonawca 

jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, 

unieszkodliwione lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie 

zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.). 10) Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Oznakowanie: 

Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia jest zobowiązany ponadto do wykonania 

następującego oznakowania na Inwestycjach: - Oznakowanie w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych, zgodne ze Strategią komunikacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-

Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1 tablicą informacyjną tymczasową o rozmiarach 100 cm x 

150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicą informacyjną stałą o rozmiarach 100 cm x 150 cm 

umieszczoną w dobrze widocznym miejscu w okolicach inwestycji. Szczegółowe określenie rodzajów 

tablic, ich parametrów oraz lokalizację posadowienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ. UWAGA: 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe – wszelkie postanowienia dokumentów 

wchodzących w skład Dokumentacji Zadania (Załącznik nr 9 do SIWZ) – w szczególności Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazujące na kosztorysowy sposób rozliczenia 

robót należy pominąć. Sposób rozliczenia wykonanych robót określono we Wzorze Umowy stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SIWZ.  

 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111291-4 

45111000-8 

45262300-4 

45261000-4 

45200000-9 

45111200-0 

45262310-7 

45320000-6 

45112710-5 

 

 

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:  10   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
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II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Informacje dodatkowe  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł 

(słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych). UWAGA: - w przypadku składania oferty wspólnej ww. 

warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. 

warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 

walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.  

Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: I. Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy: minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające 

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (słownie: pięciu lat) przed 

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

wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 

(słownie: trzy) roboty budowlane o wartości minimum 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy 00/100 złotych) każda - polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu w zakres którego 

wchodziło co najmniej: rozmieszczenie obiektów małej architektury oraz wykonanie wiaty lub wiat 

dachowych o konstrukcji drewnianej. UWAGA: - Pod pojęciem „zagospodarowania terenu” Zamawiający 

rozumie wykonanie takich robót budowlanych lub usług które nadają lub przywracają na określonym 

terenie zamierzone przez Inwestora lub Zlecającego funkcje tego terenu np. funkcję rekreacyjną, ozdobną 

itp. - Pojęcie „obiekt małej architektury będzie interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym mu 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, - Pod pojęciem „konstrukcja drewniana” Zamawiający 

rozumie konstrukcję, w której głównymi elementami nośnymi przekazującymi obciążenia są elementy lub 

ich większe grupy wykonane z drewna, - W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi być 

spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych Innego Podmiotu 

ww. warunek musi być spełniony w całości przez ten Inny Podmiot, - W przypadku, gdy jakakolwiek 

wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w 

oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 

przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. II. Warunek dot. dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca 

posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 (dwiema) osobami o nw. kwalifikacjach: - 

Kierownik Budowy 1, tj. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte 

po uzyskaniu wymaganych uprawnień poprzez pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 

inwestycjach (przy czym każda inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartości 

minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł) każda. - Kierownik Budowy 2, tj. 

osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń i posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych 

uprawnień poprzez pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach (przy czym każda 

inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartości minimum 200.000,00 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł) każda. UWAGA: - Jeden Kierownik Budowy będzie mógł pełnić 

swoją funkcję na maksymalnie 5 Obiektach. - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. 

warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 

walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. - W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się dokładne 

cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. - Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia 

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres 

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy 

będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane – samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

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:  

-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. -W przypadku składania oferty wspólnej każdy z 

Wykonawców składa własny dokument; -W przypadku powoływania się na zasoby Innego Podmiotu 

Wykonawca składa dokument dotyczący Innego Podmiotu. -Jeżeli Wykonawca lub Inny Podmiot ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast ww. 

dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca lub Inny 

Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresienie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. -W przypadku składania oferty wspólnej dokument 

składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie w jakim odpowiadają za 

spełnienie dotyczącego go warunku. 2) Wykaz 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, z 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; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do 

SIWZ; -W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

składają jeden wspólny dokument. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; - W 

przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jeden 

wspólny dokument.  

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)  

1) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazują Zamawiającemu 

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, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, 

w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa: -zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów Wykonawcy -zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 3) Dowód wniesienia 

wadium; 4) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez 

Wykonawców oferty wspólnej).  

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 jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 40.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 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). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO 

Bank Polski S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem „Wadium MIEJSCA 

ODPOCZYNKU – Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2”. Uwaga: Za termin wniesienia wadium 

w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w 

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń 

lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa 

oraz płatna na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być 

krótszy niż termin związania ofertą; 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz 

numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo 

Zachodniopomorskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. 

Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (Zamawiający wymaga aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści 

dokumentu). 7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - 

dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – oryginał dokumentu 

został złożony w taki sposób, aby można go było oddzielić od reszty oferty, natomiast kopię poręczenia 

lub gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 8. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana 



jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądano 

jego wniesienia. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.1 ustawy PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

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:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

katalogów elektronicznych:  

 

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 

Przedłużony Okres Gwarancji Jakości  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. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w następujących 

sytuacjach (odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres Zadania): 1) jeżeli przyczyny, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, będą 

następstwem konieczności zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, 2) jeżeli wystąpią 

niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiające 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami 

prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych 

przewidzianych w Dokumentacji Zadania, 3) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych 

lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu 

Umowy, lub jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) 

jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 5) jeżeli wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak 

możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony 

podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 7) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 2. Strony mają prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu 

umowy w następujących sytuacjach (odpowiednio dla każdego z obiektów wchodzących w zakres 

Zadania): 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej Przedmiotem 

umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 

Dokumentacji Zadania, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 

od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 3) wystąpienia warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków na Terenie budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Zadania, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektów 

budowlanych, 5) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 8) 

konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. Strony mają ponadto prawo do zmiany umowy w sytuacji 

konieczności dostosowania treści Umowy do zasad przewidzianych w decyzji o dofinansowanie wydanej 

przez instytucją finansującą oraz w wytycznych i innych dokumentach pochodzących od instytucji 

finansującej (również w przypadku ich zmian), w szczególności w zakresie sposobu rozliczania Umowy 



lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa się za 

uprawnionego do żądania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1-2, zobowiązany jest do przekazania 

drugiej Stronie i Projektantowi sprawującemu nadzór autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczając w 

nim odpowiednio do zakresu zmiany: 1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania zmiany, 2) proponowane rozwiązanie zmiany, 3) szczegółową analizę kosztów wprowadzenia 

zmiany, 4) zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany; jeżeli zmiana umowy 

będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi być sporządzone przez 

rzeczoznawcę budowlanego, 5) podpis wnioskodawcy. 5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie 

stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno 

organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) osób pełniących funkcję 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierowników robót, 5) harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie mają wpływu na dotrzymanie terminów wskazanych w 

Umowie, 6)będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 6. Wszelkie zmiany 

Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron Umowy, w formie pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności. 7.Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy 

prawnej roszczenia o zmianę Umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany.  

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: 2019-10-31, 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  

>  

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: Tak  

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: 
 

Zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.10.2019 r. 
 

 


