
Ogłoszenie nr 775379-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.  

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.: Budowa 

parkingu (wraz z zewnętrznymi doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej z układem 

podczyszczania wód opadowych i roztopowych, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, 

przebudową fragmentu istniejącego wodociągu oraz z zewnętrznymi instalacjami 

elektrycznymi oświetlenia terenu i przebudową fragmentu istniejącej sieci SN) na 

nieruchomości oznaczonej nr ewid. 51 i 54, obręb 468 przy ul. Prądocińskiej 28 w 

Bydgoszczy 

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: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona  22 , 85-

862  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, , e-mail 

biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, , faks -.  

Adres strony internetowej (URL): www.pronatura.bydgoszcz.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):  

spółka prawa handlowego  

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  

www.pronatura.bydgoszcz.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.pronatura.bydgoszcz.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:  



pisemnie  

Adres:  

oferty należy złożyć pisemnie na adres: MKUO ProNatura Sp. z o. o., ul. Petersona 22, 85-

862 Bydgoszcz  

 

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 parkingu (wraz z 

zewnętrznymi doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej z układem podczyszczania 

wód opadowych i roztopowych, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, przebudową 

fragmentu istniejącego wodociągu oraz z zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi 

oświetlenia terenu i przebudową fragmentu istniejącej sieci SN) na nieruchomości oznaczonej 

nr ewid. 51 i 54, obręb 468 przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy  

Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/68/20  

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: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa parkingu (wraz z 

zewnętrznymi doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej z układem podczyszczania 

wód opadowych i roztopowych, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, przebudową 

fragmentu istniejącego wodociągu oraz z zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi 

oświetlenia terenu i przebudową fragmentu istniejącej sieci SN) na nieruchomości oznaczonej 

nr ewid. 51 i 54, obręb 468 przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy., w zakresie i na 

warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ  

 



II.5) Główny kod CPV: 45223300-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45232130-2 

45111200-0 

45233320-8 

45233222-1 

 

 

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: 45  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 45   

 

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 w tym zakresie żadnych warunków  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się: -

wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej 1 

jednak nie więcej niż 4 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót drogowych o 

łącznej wartości 750 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie składających 

ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie wykazał się 



doświadczeniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -dysponowaniem odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na 

potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie 

musi wykazać, iż dysponuje (lub będzie dysponować) następującymi osobami oraz dostarczyć 

informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wskazanie 

osób do pełnienia funkcji: Kierownika Budowy posiadającego: uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 1333 ze zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa,co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy; * 

Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień 

budowlanych w danej specjalności – dopuszcza opowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.)  

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:  

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:  

-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 części III pkt 1.4 ppkt 1) niniejszej 

SIWZ  

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:  

-Wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu (wzór wykazu – załącznik nr 4); -Wykazu osób, którymi dysponuje 

Wykonawca w celu realizacji zamówienia wraz z informacjami nt. ich wykształcenia i 

doświadczenia oraz uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności i przyznanych na 

podstawie odrębnych przepisów a także informacjami o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wzór wykazu – załącznik nr 5)  

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)  

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

której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w części III ust. 3 a) 5 d) lit a. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 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. Postanowienia pkt 1 dotyczące 

terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.  

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. Wysokość wadium Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 10.000,00 PLN 

2. Forma wadium. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 299 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej aniżeli 

pieniądz dokumenty te muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 

następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), a w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich 

współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w 

imieniu współwykonawców, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) 

termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą; e) określenie, że 

gwarancja podlega prawu polskiemu (jeżeli wystawcą gwarancji jest podmiot zagraniczny, w 

przypadku gwarancji wystawianej przed podmiot polski gwarancja nie musi zawierać takiego 

stwierdzenia, nie może jednak zawierać poddania gwarancji prawu obcemu) f) bezwarunkowe 

i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie iż: -Wykonawca, którego ofertę wybrano, 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Wykonawca, którego 

ofertę wybrano, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

prowadzony w PKO Bank Polski S.A. o numerze: 58 1020 1462 0000 7702 0237 2456 2. Do 

oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony 

tytuł: „Wadium na przetarg nr ref. MKUO ProNatura ZP/NO/68/20” 3. Wadium wnoszone w 

innych niż w pieniądzu, a dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w 

oryginale w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, a do oferty należy dołączyć kopię wadium. 4. 

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający odpowiednio 

zabezpieczy, w związku z tym złożony przez Wykonawcę dokument gwarancji lub 

poręczenia nie może być złączony z ofertą w sposób trwały. 4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 



skuteczne tylko wówczas, gdy środki te zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium 

wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, według zasad określonych w art. 46 PZP. 2) Wadium Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócone po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia). 3) Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) 

Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b) Wykonawca, którego oferta 

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

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  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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 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:  

 

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:  

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany 

w przepisach prawa, które zostały uchwalone i weszły w życie po podpisaniu umowy o 

zamówienie publiczne, a mających bezpośredni wpływ na sposób i związany z tym koszt lub 

termin wykonania umowy; 2) Zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana: a) 

szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w postaci: - klęski żywiołowej; - 

warunków atmosferycznych, trudne do przewidzenia i znacznie odbiegające od typowych 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz 

dokonywanie odbiorów. b) nieprzewidzianymi w SIWZ i niemożliwymi do przewidzenia 

przez Wykonawcę działającego z należytą starannością właściwą profesjonaliście warunkami 

geologicznymi archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i 

niewybuchy; - znaleziska archeologiczne; - odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe geologiczne lub błędy w inwentaryzacji istniejących obiektów 

budowlanych, których działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł wykryć. c) 

okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymaniem robót 

przez Zamawiającego, z wyłączeniem wstrzymania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność; d) przedłużającymi się 

ponad wynikające z przepisów prawa terminami uzyskania wymaganych decyzji 

administracyjnych, postanowień, opinii czy uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych 

od właściwych podmiotów i organów z wyłączeniem sytuacji, w których przedłużenie 

terminów lub opóźnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność; e) siłą wyższą (rozumianą jako zdarzenie o 



charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron nie do uniknięcia w normalnym toku 

czynności, nad którym człowiek nie panuje, takie jak: katastrofy i zdarzenia nadzwyczajne, na 

przykład w postaci powodzi, pożaru, huraganu wojny, zamieszek itp., nieznane w dacie 

zawarcia umowy co do faktu wystąpienia lub jego konsekwencji) uniemożliwiającą 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SIWZ, ofertą Wykonawcy lub niniejszą 

Umową, pod warunkiem niezwłocznego po ustaniu siły wyższej zawiadomienia 

Zamawiającego o jej wystąpieniu i okresie trwania. 3) Zmiana terminu i sposobu spełnienia 

świadczenia, zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

wykonywanych robót; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 

robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 

prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c) odmienne od 

przyjętych warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, podziemnych instalacji itp; d) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1. 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie przepisów wskazując wpływ 

stosownych okoliczności na zakres i sposób wykonania usługi oraz w konsekwencji wpływu 

na koszt jej realizacji (wraz z potwierdzającymi go dowodami). Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmian prawa, które zostały uchwalone i weszły w życie po 

podpisaniu umowy o zamówienie publiczne, a mających bezpośredni wpływ na sposób i 

związany z tym koszt lub termin wykonania umowy; W przypadku jeśli zmiany prawa 

powodują konieczność zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie terminu jej realizacji, 

wskazując na okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w terminie umownym 

oraz okres trwania tych okoliczności. W sytuacji wystąpienia okoliczności jak w pkt. 2 

powyżej termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. W sytuacji wystąpienia okoliczności jak w pkt. 3 

powyżej odpowiedniej do okoliczności zmianie może ulec sposób i termin realizacji 

Zamówienia oraz (proporcjonalnie do wprowadzonych oszczędności) wynagrodzenie 

Wykonawcy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyżej wyznacza 

datę podpisania aneksu do umowy. Zmiana umowy skutkuje odpowiednią zmianą w zakresie 

wysokości wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia 

aneksu do umowy i wejściu w życie zmienionych przepisów, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi później. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego.  

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: 15.01.2021, 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  

> Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja 

wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku 

polskim  

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:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10:30 w biurze Zamawiającego w 

Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22  
 


