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Ogłoszenie nr 584260-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.  

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.: Budowa dźwigu osobowego w obiekcie położonym przy 

al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  

Nazwa projektu lub programu  

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych Nie  

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

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania Nie  

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: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

32113982100000, ul. ul. Czesława  9 , 71-804  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, 

tel. 91 421 63 23, e-mail aczerkawska@niol.szczecin.pl, faks 91 421 63 20.  

Adres strony internetowej (URL): www.niol.szczecin.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: Podmiot prawa publicznego  

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) Nie  
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia Tak  

www.niol.szczecin.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:  

Zamawiający wymaga, aby oferty były składane w formie pisemnej.  

Adres:  

Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 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 dźwigu osobowego w obiekcie 

położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie  

Numer referencyjny: NiOL/ZP/9/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających                          

w szczególności na: –budowie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji żelbetowej jako 

dźwigu przeszklonego (dźwig elektryczny osobowy bez maszynowni); –dostawie i montażu dźwigu 

dla osób niepełnosprawnych wyposażonego w przeszkloną kabinę; –odbiorze dźwigu przez UDT; –

wykonaniu otworów w ścianach; –wykonaniu zabezpieczeń ppoż; –wykonaniu wewnętrznej instalacji 

elektrycznej, zasilania i oświetlenia szybu dźwigu; –wykonaniu instalacji videodomofonowej do 

sekretariatu; –wymianie stolarki okiennej; –zamurowaniu dwóch okien i docieplenie metodą lekką 

mokrą, tynkowanie; –wykonaniu nowej okładziny w hallu wejściowym w obrębie wejścia do szybu; –

ukryciu w przegrodach pionowych (wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad 

sufitem podwieszanym) istniejących instalacji nie objętych zakresem projektu –dotyczy wszystkich 

pomieszczeń; –zasilaniu dźwigu oraz podgrzewanie wpustu, kosza i rury spustowej w obiekcie 

położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie (działka nr 8/7 obręb 1024).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45110000-1 

45111100-9 



3 
 

45262310-7 

45223500-1 

45262300-4 

45430000-0 

45420000-7 

45450000-6 

45400000-1 

45440000-3 

45313100-5 

 

 

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:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
120 

  
 

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 określa warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy 

wykonawca złoży dokument potwierdzający, iż jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 270.000,00 PLN (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń). W przypadku 

upływu ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, przed realizacją zamówienia 

wykonawca zobowiązuje się do odnowienia tego dokumentu na tych samych warunkach oraz 

przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie do 7 dni 

od daty jego zawarcia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: zamawiający uzna, iż wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne 

i/lub zawodowe w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zapewniające należyte 

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem windy, o wartości brutto nie 

mniejszej niż 270.000,00 PLN, Każda wykazana robota budowlana musi dotyczyć jednego 

wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem).                  
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W przypadku składania oferty przez podmiot, który zdobył doświadczenie jako podmiot wspólnie 

realizujący zamówienie (np. członek konsorcjum), warunek doświadczenia zostanie uznany za 

spełniony jedynie wtedy, gdy roboty budowlane o wymaganym zakresie i wartości faktycznie zostały 

zrealizowane przez ten podmiot. Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż „doświadczenie” nie podlega 

sumowaniu, tj. realizacją wymaganej ilości robót musi wykazać się wykonawca składający ofertę albo 

co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (warunek „doświadczenie” nie będzie spełniony, jeżeli 

wszyscy uczestnicy konsorcjum będą spełniać go łącznie, ale żaden nie wykona wymaganej ilości 

robót samodzielnie) – o ile dotyczy. b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na 

stanowisku: kierownik budowy w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2020 r. poz. 1333). Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im 

ważnymi uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 282);  

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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku oferty wspólnej ww. 

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

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:  
a) dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 270.000,00 PLN (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń).W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za 

spełniony jeżeli wykonawcy będą spełniać go łącznie. b) wykaz robót budowlanych wykonanych               

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 

czy te roboty zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli                               

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
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dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy 

składają jeden, wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i 

inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

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)  
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument 

należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie 

dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu 

trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 

potwierdzonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii 

notarialnie potwierdzonej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy w oparciu  

o art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub 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 nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                    

w postępowaniu. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                                

z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

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. Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium 

może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr 36 1020 4795 0000 

9702 0259 2996 z dopiskiem: „wadium w przetargu nieograniczonym na budowę dźwigu osobowego 

w obiekcie położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie”, 2) w poręczeniach bankowych 

lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

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  
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(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 100,00 

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:  
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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:  

ZMIANA UMOWY 1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 

2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty Wykonawcy, polegających na zmianie: 1)terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2)wynagrodzenia; 3)sposobu spełnienia świadczenia; 4)osoby pełniącej funkcje kierownika budowy. 

3.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 2)wystąpi potrzeba 

wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3)w toku wykonywania 

przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, warunki pogodowe 

uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 

budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru; 4)wystąpi okoliczność leżąca po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji 

lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w związku ze zmianą sposobu 

przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót 

wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 

wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR 

aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga 

akceptacji Zamawiającego); 5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia (w tym 

zmiany technologiczne), może w szczególności nastąpić jeżeli zajdzie konieczność zrealizowania 

przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
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niż wskazane w dokumentacji: 1)w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2)ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 3)z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub 

technologii (np. zaprzestanie produkcji). Zmiany wskazane w ppkt.1 - 3 będą wprowadzane wyłącznie 

w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może 

ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda z tych zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia. 6. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3–5 nastąpi aneksem do umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 7. Zmiana 

osoby pełniącej funkcje kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną 

zgodą Zamawiającego i wymaga niezwłocznego przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków: 

– informacji dotyczących imienia, nazwiska, adresu osoby; – oświadczenia o podjęciu przez tą osobę 

obowiązków kierownika budowy; – dokumentów potwierdzających spełnienie przez tą osobę 

wymagań określonych w art.37c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U 2020 poz. 282); Wykonawca, składając wniosek zobowiązany jest do 

dołączenia dokumentów potwierdzających, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. 

Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wszystkie wymagania opisane w SIWZ. 8. 

Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 9.Wszystkie okoliczności 

wymienione w ust. 2 pkt.1 -7 stanowią rodzaj zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-09-30, godzina: 10:00,  

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  język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
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