
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na 

stolarkę PCV w lokalach zarządznych przez ZGM Sp. z o.o. w Żarach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

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

Ogłoszenie nr 591332-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. 



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 Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 80156576000000, ul. ul. Zakopiańska 7 , 68-200 Żary, woj. lubuskie, 

państwo Polska, tel. 684 791 469, e-mail biuro@ragacom.pl, faks 684 539 004. 

Adres strony internetowej (URL): www.zgmzary.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: Inny (proszę określić):

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

www.zgmzary.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:

Nie

Inny sposób: 

Adres: 



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: Wymiana stolarki okiennej 

drewnianej na stolarkę PCV w lokalach zarządznych przez ZGM Sp. z o.o. w Żarach

Numer referencyjny: 

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 są roboty budowlane, polegające na wymianie 

istniejącej stolarki okiennej w liczbie 89 szt. Zakres opracowania obejmuje wymianę stolarki 

okiennej drewnianej na okna PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w 

lokalach komunalnych, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Żarach. Zastosowane okucia okienne powinny być wyposażone w opcję rozszczelniania 

tzw. mikrowentylację, jedno skrzydło-dolne w oknie powinno być rozwieralno – uchylne a 

pozostałe – rozwieralne. Wymiar, podział i wygląd nowej stolarki winien zachować 

dotychczasowe parametry. W oknach o wymiarach: szerokość do 1,20 m i wysokości do 1,70 

m można założyć wykonanie okna jednoskrzydłowego rozwierano–uchylnego, z zachowaniem 

dotychczasowego podziału okien z zastosowaniem przewiązek pionowych i poziomych 

odwzorowujących pierwotny podział okien. W oknach powyżej w/w wymiarów stosować 

podział na okna dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe, itd. z zachowaniem dotychczasowego 

podziału okien. Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach 

stanowiących integralną część SIWZ tj. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

(Załącznik Nr 6). Ilość, rodzaj i podział okien do wymiany wg. zestawienia okien – 

FORMULARZ OFERTOWY ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz szkice stolarki – Załącznik Nr 8 

do SIWZ. Kolejność prac jest następująca : - zabezpieczenie lokalu mieszkalnego przed 

rozpoczęciem pracy związanych z wymianą stolarki okiennej - demontaż skrzydeł okiennych - 

demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru, możliwa jest konieczność przecinania 

ramy na części dla łatwiejszego demontażu, zdemontowane okna nie są przeznaczone do 

ponownego wbudowania, należy je zutylizować na koszt wykonawcy, - demontaż parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych , - dostawa i wstawienie nowych okien PCV w kolorze białym, - 

mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych przykręcanych do 

zewnętrznej ( czołowej ) powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami 

szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych lub na 

kotwach stalowych. - odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie może być większa 

niż 70 cm , a odległość od naroży ościeżnicy – nie większa niż 20 cm - dopuszczalne 

odchylenie od pionu okien powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości okna i nie więcej 

niż 3 mm na całej wysokości. - różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 

: - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m , - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m , - 4 mm 



przy długości przekątnej powyżej 2 m , - stolarka winna być uszczelniona termicznie pianką 

montażową na pełnym obwodzie - wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy 

stalowej powlekanej o grubości 0,75 mm w kolorze brąz - montaż parapetów wewnętrznych 

PCV w kolorze białym - połączenia parapetów z ościeżem okna winno być uszczelnione 

silikonem, - uzupełnienie tynków uszkodzonych powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, 

tynk strukturalny, styropian, itp. w zależności od rodzaju ościeża malowanie farbą emulsyjną - 

usunięcie z lokalu mieszkalnego i budynku materiałów z rozbiórki, usunięcie gruzu, utylizacja 

i doprowadzenie pomieszczeń lokalu do porządku. Zamawiający wymaga, aby odpady 

powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia zostały zagospodarowane przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797, 875 z późn. 

zm.). UWAGA! Stolarka będzie wymieniana w zasiedlonych lokalach mieszkalnych. W 

związku z tym Wykonawca w celu terminowej i prawidłowej realizacji robót zobowiązany jest 

do uzgodnienia z najemcami poszczególnych lokali termin realizacji przedmiotowych robót. Po 

zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia miejsca 

wykonywania prac w stanie umożliwiającym nieutrudnione korzystanie z lokalu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zaniechania wymiany stolarki okiennej na konkretnym adresie w trakcie 

trwania umowy z przyczyn od niego niezależnych (np. wykup lokalu gminnego przez najemcę 

na własność). 2. Zamawiający informuje, że wykaz adresowy wraz z danymi do realizacji 

zadania ma charakter pomocniczy. W związku z tym Zamawiający zaleca, aby przed dostawą i 

montażem Wykonawca zweryfikował wymiary poprzez pomiar z natury. 3. Zamawiający 

informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. Wszelkie zapytania winny być złożone w formie pisemnej do 

Zamawiającego. 4. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji 

technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń 

równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, 

celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać 

standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 5. W miejscu, gdzie Zamawiający 

dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 



których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 6. 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji stanowiącej załączniki 

do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z zasadami 

sztuki budowlanej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 

II.5) Główny kod CPV: 45421132-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45410000-4

45450000-6

45442100-8

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:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-01-28



II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada opłaconą polisę o sumie gwarancyjnej wynoszącej co najmniej 

60 000,00 zł lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w takim zakresie co najmniej od dnia 

otwarcia ofert w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany 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 w sposób 

należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedno zadanie 

polegające na wymianie stolarki okiennej – o wartości co najmniej 60 tys zł brutto - wraz z 

podaniem informacji dotyczącej rodzaju tej roboty, wartości, daty, miejsca i podmiotów, na 

rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy była 

ona wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy była ona wykonana zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Przy czym dowodami, o 

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

którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ)

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: Nie

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 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, zaświadczenie z ZUS, US.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 



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

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót, polisa na wymaganą kwotę.

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:

Nie

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



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

warunki gwarancji 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 Nie

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

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: Nie

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: 

XIX. 1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik 

Nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: a) zmiany 

adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiany osób występujących po stronie 

Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, d) 

wystąpienie zdarzeń niezależnych od Wykonawcy wymuszających przerwę, a tym samym 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w ustępie 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej 

umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

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: 2020-10-15, godzina: 10:00, 

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

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

Nie



Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> 

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

ofert) 

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


