
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji NADZORU 

INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I 

ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" 

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 

Ogłoszenie nr 614289-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. 



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: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 210516385, ul. Krótka  9 , 69-100  Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 

95 758 26 65, 95 758 26 65, e-mail prezes@zuws.pl, kierownik@zuws.pl, faks 95 758 26 65. 

Adres strony internetowej (URL): www.zuws.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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

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.zuws.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.zuws.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

Wersja papierowa 



Adres: 

Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 

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: Pełnienie funkcji NADZORU 

INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I 

ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH 

Numer referencyjny: ZP11/POIIS/2018 

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: 1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami 

polskiego Prawa Budowlanego (Rozdział 3 Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości 

robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów 

pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich 

zrealizowanych procedur. 2. Udzielenie gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru 

inwestorskiego - wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów 

gwarancyjnych / technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty 

budowy nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze 

środków UE w zależności od tego co będzie późniejsze. 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71540000-5

71311000-1

71312000-8

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:  60   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Łączny czas realizacji zamówienia pn. "Pełnienie funkcji 

NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.: WYKONANIE 

MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH 

wyznacza się na 14 miesięcy od podpisania umowy (faza 1) oraz 60 miesięcy w ramach okresu 

gwarancji na roboty budowlane. 

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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje danego warunku. W celu 

potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy składają tylko" OŚWIADCZENIE O 

SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" - poprzez wypełniony 

FORMULARZ nr 1 składany w formie papierowej wraz z Formularzami ofertowymi przez 

Wykonawcę lub Wykonawcę i podmioty za pomocą, których Wykonawca wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi 

według reguły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 

Informacje dodatkowe 



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej pozwalającej na realizację zamówienia objętego przedmiotowym 

postępowaniem. W postępowaniu dopuszczono etapowe rozliczanie inwestycji, dlatego 

Zamawiający zmniejsza niezbędne wymagania ekonomiczno- finansowe. W efekcie, ustala 

się odpowiednio niższe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności 

ekonomicznej i finansowej Wykonawcy; D.1. Aby zachować odpowiednią płynność 

finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków 

finansowych lub zdolnością kredytową do wysokości min. 200.000,00 zł; D.2. Być 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł D.3. Wykonawca musi 

się znajdować w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Zamawiający uznaje, że w wykazaniu minimalnego poziomu zdolności do wykonania 

zamówienia Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się 

udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające 

następujące warunki: wykonali min dwie (2 szt.) usługi pełnienia funkcji Nadzoru 

Inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych spełniające następujące warunki: 1) 

B1. min. 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO 

lub Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub 

rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem, że jej przepustowość 

musiała wynosić min. 15000 RLM, w tym co najmniej jedno zamówienie w którym 

wykonywany zakres zamówienia zawierał technologię reaktorów sekwencyjnych typu SBR. 



2) Uwaga! Zamawiający uzna jako równoważne także doświadczenie w 2 krotnym w 

pełnieniu funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO lub Inżyniera Kontraktu nad robotami 

budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 

ścieków o min. 15000 RLM oraz dodatkowo doświadczenie w 1 -krotnym pełnieniu funkcji 

NADZORU INWESTORSKIEGO lub Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi 

polegającymi na budowie lub rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w którym 

wykonywany zakres zamówienia zawierał technologię reaktorów sekwencyjnych typu SBR 

o przepustowości oczyszczalni min. 5000 RLM. 2. Wykonawcy ubiegający się o realizację 

zamówienia w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej muszą się wykazać dysponowaniem wykwalifikowanym Personelem 

technicznym odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy ubiegający się o realizację 

zamówienia w celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

zobowiązani są wykazać dysponowanie wykwalifikowanym Personelem technicznym 

[Potencjał Kadrowy Wykonawcy ] spełniającym następujące wymogi w zakresie wiedzy, 

kwalifikacji i doświadczenia w ramach następujących funkcji: 1) INSPEKTOR NADZORU 

INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 

KOORDYNATOR NADZORU (SP1), 2) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ SP2), 3) INSPEKTOR NADZORU 

INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ - TECHNOLOGII 

OCZYSZCZALNI - (SP3) 4) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W 

BRANŻY DROGOWEJ (SP4) 5) KOSZTORYSANT /SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ 

BUDOWY(SP5) W takim przypadku dopuszcza się aby doświadczenie pochodziło od 

dwóch podmiotów, w tym: dla dwóch pierwszych inwestycji(RLM 15000) - 1 podmiot i 1 

inwestycja (SBR)- 1 podmiot); 

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: 

1) W celu określenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 5 dni od 

wezwania po opublikowaniu listy rankingowej) stosowne dokumenty które wymieniono w 

pkt. 7.1 niniejszego SIWZ IDW. Wykonawca powinien się wykazać posiadaniem 

odpowiedniego potencjału w zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz 



Zdolnościami technicznymi lub zawodowymi składając dokumenty, które wymieniono w 

pkt. 7.1 niniejszej SIWZ IDW (Warunek WW1). Dokumenty należy złożyć odpowiednio 

zgodnie z Instrukcją Zamawiającego o której mowa w tym punkcie. 2) W celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki związanej z 

popełnionymi przestępstwami i figurowaniem z tego powodu w Rejestrze Karnym, 

Wykonawca składa tylko OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z 

POSTĘPOWANIA - na Formularzu nr 4 . 3) W celu określenia braku podstaw wykluczenia 

w zakresie nie zalegania w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego 

(w ciągu 5 dni od wezwania) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 4) W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd w zakresie mającym wpływ na wynik postępowania 

każdy z Wykonawców składa w Formularzu nr 4 - Oświadczaniu o nie podleganiu 

wykluczeniu stosowne oświadczenia: (tj. podpisując się pod klauzulami zawartymi we 

wzorze tego oświadczenia). 5) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, 

który mógł uzyskać przewagę informacyjną na temat postępowania każdy z Wykonawców 

składa w Formularzu nr 4 - Oświadczaniu o nie podleganiu wykluczeniu, stosowne 



oświadczenia : (tj. podpisując się pod klauzulami zawartymi we wzorze tego oświadczenia); 

6) W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie wystąpienia okoliczności 

budzących podejrzenie zawarcia bezprawnego porozumienia każdy z Wykonawców składa 

w Formularzu nr 4 - Oświadczaniu o nie podleganiu wykluczeniu, stosowne oświadczenia. 

7) W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na 

żądanie Zamawiającego (w ciągu 5 dni od wezwania) następującą informację/oświadczenie 

stosownie do formy prawnej Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: "Oświadczenia wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne". 8) W celu określenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie 

przynależności do grupy kapitałowej każdy z Wykonawców dostarcza w ciągu 3 dni od 

opublikowania informacji z otwarcia ofert następujące oświadczenie: Oświadczenia 

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Chyba że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta to wówczas Wykonawca który złożył 

jedyną ofertę nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia. 9) W celu określenia braku 

podstaw wykluczenia w zakresie nie podlegania likwidacji Wykonawca którego oferta 

została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 5 dni od 

wezwania po opublikowaniu listy rankingowej ) niezbędne dokumenty rejestrowe stosownie 

do formy prawnej Wykonawcy. 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 wykluczenia z postępowania. Dokument 

nie może być starszy niż 6 miesięcy od daty 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) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany i wypełniony 

formularz nr 5 „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU” 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 

podpisany i wypełniony formularz nr 1 3) Wypełniony formularz 2 "Doświadczenie 

Wykonawcy" (składa Wykonawca uwzględniając ewentualny potencjał udostępniany przez 

inne podmioty); 4) Dowody potwierdzające posiadanie wykazanego doświadczenia 

Referencje, Protokoły odbioru, Poświadczenia, zgodnie z warunkami opisanymi w 

Rozdziale 6 w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem a w przypadku 

dokumentów dotyczących innych podmiotów dokumenty mogą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty; 5) Wypełniony formularz 3 

"Potencjał Kadrowy Wykonawcy" (składa Wykonawca uwzględniając potencjał 

udostępniany przez inne podmioty); 6) Potwierdzenie uprawnień budowlanych i aktywnego 

członkostwa w PIIB Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa dla wszystkich wymaganych 

specjalistów. W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów należy 

przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia zasobu zgodnie z pouczeniem (czas, 

zakres oraz charakter udostępnienia); 7) Informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert 8) Polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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) 

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 

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości: Wadium kwota 

5.000. zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100). 

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:



Nie 

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 85,00

cena za nadzór nad robotami dodatkowymi 10,00

warunki dodatkowej gwarancji 5,00

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: 

Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 1. Zmiany formalne: a. W przypadku 

przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym, a 

także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się 



zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, b. Dopuszcza się zmiany w 

osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane 

osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu 

niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. 

Nowo wskazane osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie 

którego zawarta została umowa z Zamawiającym. Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. Zmiany takie wymagają zmiany 

umowy oraz mogą wymagać zmiany Pełnomocnictw do wydawania poleceń NADZORU. c. W 

przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający tylko powiadomi 

Wykonawcę o takim fakcie; d. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma 

wpływ na projekt to strony podejmą działania mające na celu dostosowanie zapisów umowy do 

tych zmian, e. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli 

kontraktu sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa (pomimo dochowania 

w tym względzie należytej staranności) wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść 

klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposób aby zachować zgodność jej brzmienia z 

celami niniejszej Umowy określonymi w Preambule. 2. Zmiany terminu na Ukończenie: 1) 

Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy 

realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 13.1 w szczególności: a. w przypadku 

działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, 

śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz 

niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej 

bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych nad którymi Wykonawca pełni 

nadzór inwestorski; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas 

niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, b. jeśli podczas wykonywania prac okaże 

się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było 

przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, c. jeżeli 

opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których 

wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez Zamawiającego 

Wykonawcy, którzy uzyskali dostęp do Terenu Budowy termin realizacji będzie przesunięty o 



czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, d. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie 

przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych 

niniejszą umową (np. postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych), z 

zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani 

podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty 

o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, e. w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności 

uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a 

których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji 

będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, f. jeżeli prace objęte 

umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji 

umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń 

właściwych organów, g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia 

okoliczności związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, 

konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo 

prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja 

zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do 

wykonania koniecznych zmian; h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub 

innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano 

przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas 

niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie 

o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający 

z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, j. jeżeli Wykonawca złoży 

wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - 

termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, k. jeżeli 

wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne 

(kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, 

instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne 



itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może 

zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków. l. 

Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i zaistnieje 

potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukończenie może zostać przesunięty o 

czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane nadzorowanych robót budowlanych lub wystąpiło 

zwolnienie ich tempa; 2) Zmiana terminu wydłużająca czas na ukończenie wymaga Aneksu do 

Umowy. 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić ciągłość Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy na cały okres jej realizacji i w przypadku przedłużenia Czasu na 

Ukończenie bez względu na przyczynę opóźnienia, Wykonawca zobowiązany jest na 

wezwanie Zamawiającego dostarczyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na 

przedłużony okres obowiązywania umowy zgodnie z zasadami wynikającymi Rozdziału 12. 3. 

Zmiany dotyczące Podwykonawców 1) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z 

podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku wystąpienia z 

wnioskiem o zmianę Podwykonawcy, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy klauzul 

Rozdziału 6. niniejszej umowy. 2) Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części 

zamówienia dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W 

przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców 

nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy klauzul Rozdziału 6. 

niniejszej umowy. 3) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części 

zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części 

zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie 

realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę zobowiązują zapisy 

klauzul Rozdziału 6. niniejszej umowy. 4) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają 

Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem 

aktualnych dokumentów. Rejestru Podwykonawców, Wzoru Umowy z Podwykonawcą do 

zatwierdzenia, chyba że zmiana Podwykonawcy wiąże się ze zmianę w składzie Zespołu 



kadrowego WYKONAWCY i nastąpią zmiany w Rozdziale 5 niniejszej Umowy to 

sporządzenie Aneksu jest wymagane. 4. Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 1) Dopuszcza 

się prace zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań niż przewiduje „Opis przedmiotu zamówienia” i/lub opracowana dokumentacja ze 

względu na: błąd w specyfikacji, zmiany warunków zewnętrznych realizacji zlecenia , zmiany 

obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, 

technologiczną czy funkcjonalną lub inne okoliczności korzystne dla Zamawiającego., lub w 

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub z innych uzasadnionych przyczyn 

technicznych - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana musi mieć charakter równoważny i nie 

może prowadzić do pomniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy. i. Uwaga *) Zmiana 

polegająca na wykonaniu Usług zamiennych w stosunku do zapisów niniejszej Umowy 

wymaga Aneksu do Umowy. 5. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 1) Wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: a) W przypadku zwiększenia stawki 

podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem wyższej stopy 

podatku; zwiększeniu ulegnie kwota brutto Wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy; b) 

W przypadku wystąpienia konieczności nadzorowania robót budowlanych dodatkowych 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu zgodnie z wyceną wynikającą z Oferty 

Wykonawcy oraz klauzulą 5.2.1.1) niniejszej Umowy; co wymaga Aneksu do Umowy (nadzór 

będzie świadczony bowiem na zasadach wynikających z przedmiotowej umowy) 2) 

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: a) Konieczności 

rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych prac które były ujęte w Projekcie Budowlanym 

i/lub Przedmiarze Robót ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. nakładanie się 

zakresów zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) b) Konieczności wykonania 

robót zamiennych, jeśli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż to wynika z 

Oferty Wykonawcy; c) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy 

będą wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; d) W przypadku utraty 

dofinansowania ze środków Unijnych Zamawiający ma prawo zrezygnować z zakresu prac 

których wykonanie nie miałoby pokrycia finansowego w budżecie Zamawiającego; e) zmiany 

będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w takich 



przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 3) Zmiana wysokości 

wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) wymaga Aneksu do umowy. 6. Zmiany nie 

powodujące wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy: 1) Wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego nie ulegnie zmianie w razie zmiany ilości rozliczanych jednostek obmiarowych 

w stosunku do Przedmiaru Robót; 2) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia robót budowlanych zamiennych; 7. 

Zmiany wynikające z ryzyk alokowanych na Zamawiającego 1) Dopuszcza się zmiany umowy 

poza wymienionymi powyżej takie które da się przypisać/ powiązać z ryzykiem procesu 

inwestycyjnego, które zostało alokowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 13.1 niniejszej 

umowy. 8. Istotne zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej klauzuli 

podlegają unieważnieniu. 9. Zmiana do umowy może być zainicjowana nie później niż na 30 

dni przed planowanym zakończeniem niniejszej umowy. 

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: 2018-09-25, godzina: 12:00, 

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

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

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: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


