
 

 

Ogłoszenie nr 593355-N-2020 z dnia 2020-10-05 r.  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie”” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe: Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta na podstawie Zarządzenia nr 

587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.08.2020 r. w sprawie zasad zlecania i 

rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce Poznańskie Inwestycje 



Miejskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także 

pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 

inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich w 

Poznaniu – dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 

sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa 

jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb 

niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, 

odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie 

Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i znwu wnoszonych w 

formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań).  

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2 , 61-831  Poznań, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, , e-mail 

zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, , faks 618666004.  

Adres strony internetowej (URL): www.pim.poznan.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  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

 

 

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:  

Tak  

Inny sposób:  

forma elektroniczna: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-

urzedu/PIMSPZOO  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

forma pisemna  

Adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań  

 

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: „Opracowanie dokumentacji 

technicznej dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie””  

Numer referencyjny: PIM/09/20/ZP55/2019-201  

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: 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług 

projektowych i robót budowlanych pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania 

pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie”” – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem 

zamówienia w szczególności jest: 3.1.1. opracowanie Dokumentacji Projektowej, na którą 

składają się: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych (STWiORB), Kosztorysy Inwestorskie wraz z przedmiarem i 

przedmiarem - oferta, 3.1.2. uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalających 

na realizację zadania, 3.1.3. uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę. Zakres 

dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących opracowań: 3.1.4. Branża 

technologiczna W zakresie dokumentacji technologicznej należy zawrzeć rozwiązania w 

zakresie: • Określenia parametrów technicznych zbiornika retencyjnego (pojemności biernej i 

czynnej) w oparciu o obliczenia hydrauliczne, potwierdzające założenia koncepcyjne. • 

Określenia poziomów napełnienia zbiornika retencyjnego (minimalny i maksymalny, 

awaryjny). • Kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę ze zbiornika 

retencyjnego. • Urządzeń podczyszczających przed wlotem wód opadowych do zbiornika 

retencyjnego – dobór urządzeń wraz z obliczeniami. • Budowli wlotowej wód opadowych do 

zbiornika retencyjnego • Budowli piętrząco - spustowej wody ze zbiornika retencyjnego z 

określeniem parametrów pracy. • Ujęcia wody ze zbiornika do podlewania zieleni w obrębie 

zbiornika retencyjnego wraz z instalacją rozprowadzającą – dobór urządzeń wraz z 

obliczeniami, projekt ujęcia i instalacji rozdzielczej wody do podlewania zieleni. • 

Tymczasowej dostawy wody na czas wykonywania robót. • Odwodnienia terenu w czasie 

prowadzenia prac inwestycyjnych. Oraz opis techniczny zawierający szczegółowe 

przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego. Forma dokumentacji: • część opisowa • 

część rysunkowa 3.1.5. Branża konstrukcyjna W ramach dokumentacji konstrukcyjnej należy 

przedstawić szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zbiornika retencyjnego oraz budowli 

wlotowej i piętrząco – spustowej wraz z wymaganymi obliczeniami. Forma dokumentacji: • 

część opisowa • część rysunkowa 3.1.6. Branża elektryczna i AKPiA Dokumentacja 

techniczna w tej branży musi zawierać projekt zasilania obiektu w energię elektryczną ( w 

tym dokumentację przyłączeniową do sieci energetycznej), projekt instalacji elektrycznej w 

obiekcie oraz projekt AKPiA z transmisją danych i wizualizacją stanów pracy na stanowisku 

operatora systemu kanalizacji deszczowej. 3.1.7. Dokumentacja geotechniczna Dokumentacja 

geotechniczna musi określić warunki gruntowo – wodne w obrębie nieruchomości, na której 

ma zostać zaprojektowany zbiornik retencyjny. Wynik przeprowadzonych badań 

geotechnicznych określą technologię wykonania zbiornika retencyjnego i obiektów 

towarzyszących. Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego 

Geologa oraz oświadczenie, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca. 3.1.8. 

Zagospodarowanie terenu Projekt architektoniczny przestrzeni wokół zbiornika retencyjnego 

( zakres dokumentacji do uzupełnienia przez jednostkę posiadającą kompetencje w zakresie 

architektury krajobrazu). Inwentaryzacja zieleni - określająca ilość zieleni do wycinki, 

przesadzenia, uzyskanie pozwolenia na wycinkę zieleni. Projektant musi złożyć wniosek na 

wycinkę zieleni nie później niż w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę. Do czasu 

wizji w terenie przeprowadzanej przez urzędników w ramach wydania pozwolenia na 

wycinkę należy oznaczyć w terenie wszystkie drzewa zawarte we wniosku. 3.1.9. Projekt 

dróg dojazdowych Opracowanie projektu wewnętrznych dróg dojazdowych dla sprzętu 

wykonującego czynności eksploatacyjne w zbiorniku retencyjnym oraz urządzeń 

podczyszczających wody opadowe, dopływające do zbiornika retencyjnego. Ogólna 

charakterystyka planowanej Inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika 

retencyjnego na Łacinie w wariancie zbiornika otwartego ziemnego o kształtach 



nieregularnych. Podstawą do opracowania projektu technicznego zbiornika jest wyciąg z 

opracowania pn. „Trójwariantowa koncepcja projektowa zbiornika retencyjnego na Łacinie” 

dotyczący wybranego do realizacji Wariantu II – zbiornik otwarty ziemny. Wyciąg jest 

częścią SIWZ. Wyciąg określa następujące parametry zbiornika: • Kształt zbiornika owalny o 

wymiarach – długość ok. 61,0 m, szerokość ok.45,5 m, głębokość napełnienia ok. 0,90 m, • 

Pojemność czynna zbiornika wynosi ok. 1720 m3, • Zbiornik posiadać będzie koronę 

zbiornika ze skarpą zabezpieczającą przed osobami postronnymi, • Zejście do zbiornika 

zrealizowane będzie tarasowo, za pomocą układu schodów, • Skarpy zabezpieczone będą do 

poziomu wód gruntowych bentomatem, oraz obsiane trawą i roślinnością ozdobną, • Wokół 

zbiornika planuje się dwa ciągi piesze, • Przed wlotem do zbiornika retencyjnego należy 

zastosować urządzenia oczyszczające: osadnik piasku i szlamu oraz separator 

ropopochodnych, lamelowy. Na obejściu osadnika i separatora należy wykonać bypass. 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w 

Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy – Załącznikach do SIWZ IDW.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy 

(do 20%) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą usługi podobne, zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju 

zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac 

nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie 

będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu 

zamówienia podstawowego.  

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: 360  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 7.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – od 

dnia podpisania Umowy. 7.2. Terminy realizacji poszczególnych Etapów: 7.2.1. Etap 

pierwszy: 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzyskanie opinii i warunków 



od gestorów sieci, uzyskanie uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, 7.2.2. Etap drugi: 240 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – opracowanie projektu budowlanego, złożenie 

wniosku o pozwolenie na budowę, 7.2.3. Etap trzeci: 330 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 7.2.4. Etap czwarty: 

360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - opracowanie projektu wykonawczego, 

specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów.  

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 ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 9.2.2.1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej 

niż 1.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty 

polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez 

Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy ubezpieczenia),  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 9.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 9.2.3.1. Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie), wykonał należycie: 9.2.3.1.1. co najmniej 2 projekty techniczne w zakresie 

budowy, przebudowy lub odbudowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni 

co najmniej 3000 m2 każdy, 9.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Koordynatorem prac 

projektowych - Projektantem branży sanitarnej – min. 1 osobą posiadającą: 9.2.3.2.1. 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 9.2.3.2.2. co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta w 

tym udział w opracowaniu 1 projektu na budowę, przebudowę lub odbudowę zbiornika 

retencyjnego wód deszczowych o powierzchni co najmniej 3.000 m2, który uzyskał 

prawomocne pozwolenie na budowę, a następnie został zrealizowany (przez zrealizowany 

projekt należy rozumieć projekt na podstawie którego uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

lub zgłoszono zakończenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego). W wyżej 

wymaganym okresie doświadczenia zawodowego Projektant powinien posiadać uprawnienia, 

o których mowa w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW.  

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: Uwaga 1: Doświadczenie zawodowe ustala się licząc miesiące 

kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień - do września 2020 r. włącznie. 

Uwaga 2: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną 

uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii 



Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). 

Uwaga 3: W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza 

się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski 

dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota. Uwaga 4: Jeśli wskazany w 

doświadczeniu projekt nie został zrealizowany to nie może to wynikać z winy Projektanta. 

Uwaga 5: Zamawiający wymaga, aby spełnienie kompletnego pojedynczego warunku 

doświadczenia określonego w punkcie powyżej - tj. zdolności technicznej lub zawodowej, 

było w całości spełnione w ramach realizacji jednego zadania oraz przez jeden z podmiotów 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców polegających na 

zasobach innych podmiotów, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, warunki 

określone powyżej dot. spełnienia kompletnego pojedynczego warunku doświadczenia muszą 

być takim przypadku w całości spełnione przez podmiot, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca.  

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 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:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. 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; 2. 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, 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; 3. odpisu 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 na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

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

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. wykazu usług wykonanych, 

w okresie ostatnich 5 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

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

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ IDW; 2. wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem nr 9 do SIWZ IDW; 3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 4. 

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego.  

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. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. 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 

do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 

stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 15.6. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty: 15.6.1. Formularz Ofertowy 

sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW wraz z 

wypełnionym Harmonogramem rzeczowo- finansowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

5a do SIWZ IDW; 15.6.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW 

sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW, 15.6.3. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik, 15.6.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w 

pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ 

IDW).  

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  

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 14.000,00 pln.  

 

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 

okres gwarancji/rękojmi  40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z wzorem 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: 2020-10-16, 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  

> 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:  

W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w 

sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do 

Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 
 


