
Ogłoszenie nr 637178-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.  

Gmina Gogolin: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym 

wyrobisku wapienia 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
„Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin”, działanie 5.1 Ochrona 

różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego”  

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: Gmina Gogolin, krajowy numer identyfikacyjny 53141307600000, 

ul. ul. Krapkowicka  6 , 47-320  Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 076 800, e-



mail urzad@gogolin.pl, faks 774 666 247.  

Adres strony internetowej (URL): www.gogolin.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: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://bip.gogolin.pl/205/przetargi.html  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://bip.gogolin.pl/205/przetargi.html  

 

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:  

osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera  

Adres:  

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  



 

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: Utworzenie "Centrum 

Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia  

Numer referencyjny: WG.I.271.7.2019  

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 zaprojektowanie i 

wybudowanie 3 stref rekreacji na terenie nieczynnego wyrobiska wapienia, gdzie przewiduje 

się strefę przeznaczoną dla rowerzystów i rolkarzy, strefę „off road” oraz strefę – taras 

obserwacyjno - edukacyjny. Obiekt zlokalizowany w Gogolinie przy ul. Powstańców, działka 

nr 206/2, 210 oraz 263. Zamówienie realizowane jest w oparciu o Program Funkcjonalno-

Użytkowy (zwanym dalej PFU), stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zadaniem Wykonawcy 

będzie: a) Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

niniejszego obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na jego 

realizację (5 egzemplarzy), b) Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z rozwiązaniami 

wskazanymi w SIWZ i jej załącznikami, w szczególności z Programem funkcjonalno-

użytkowym, zwanym dalej PFU, c) Sporządzenie dokumentacji projektowej (3 egzemplarze). 

Zakres opracowania PFU obejmuje: - prace ziemne i niwelacje terenu, - wykonanie ścieżek 

asfaltowych o pow. 1520,22m2 w strefie dla rowerzystów i rolkarzy; minimalna szerokość 

ścieżki to 1,70m a maksymalna 2,50m; - wykonanie ścieżek pieszo rowerowych o pow. 

1741,99m2 w strefie off-roadu o nawierzchni z miału kamiennego - margiel wapienny; 

minimalna szerokość ścieżki to 1,70m a maksymalna 2,50m. - wykonanie tarasu 



obserwacyjno - edukacyjnego (cześć rekreacyjna) o nawierzchni z miału kamiennego- 

margiel wapienny o powierzchni 1860,38m2; - montaż obiektów małej architektury, - 

oświetlenie terenu, - usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Opis stanu 

istniejącego: Teren opracowania stanowi ważny i cenny element przyrodniczy w strukturze 

urbanistycznej miasta Gogolina. Całość terenu zawiera się w graniach administracyjnych 

miasta Gogolin. Obecnie część terenu tj.: działka 206/2 (stanowiąca własność Gminy 

Gogolin) jest zagospodarowana pod tor do jazdy quadami. Tor został zlokalizowany w śladzie 

starych dróg dojazdowych i technicznych nieczynnego wyrobiska. Działka 206/2 zgodnie z 

wypisem z rejestru gruntów stanowi w większości nieużytek (94% jej powierzchni), a w 

nieznacznej części grunt orny (6% jej powierzchni).W granicach analizowanego terenu nie 

występują udokumentowane i zarejestrowane złoża kopalin, obszary górnicze lub tereny 

górnicze. Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr LII/428/2018 z dnia 

13.06.2018r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany teren w części działki nr 206/2 

posiada przeznaczenie: 8ZP – tereny zieleni urządzonej i 2Z – tereny zieleni 

nieurządzonej,2KP-tereny parkingów publicznych, działka 210-2KP-tereny parkingów 

publicznych, działka 263-KDL-tereny dróg publicznych klasy L. Teren przeznaczony pod 

inwestycje nie posiada żadnego uzbrojenia terenu oraz nie jest ogrodzony. Prace projektowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wersji roboczej projektu (max.3 wersje) 

do akceptacji wykonawcy Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania 

poinformuje o akceptacji bądź odrzuceniu założeń projektowych. Roboty budowlane: - 

budowa ścieżek asfaltowych, - budowa ścieżek pieszo rowerowych, - budowa tarasu 

obserwacyjno – edukacyjnego (miejsce rekreacji), - wykonanie nawierzchni utwardzonej w 

miejscu rekreacji, - montaż barierki zabezpieczającej w miejscu rekreacji, - montaż ścianki 

informacyjnej z konstrukcji żelbetowej (wymiary 4x3m z górną półką dwustronną), - montaż 

lamp solarnych LED 18 sztuk, - montaż barierek drogowych U12a 6 sztuk, - montaż 8 

zestawów kompletu piknikowego (stół oraz 2 ławki, długość stołu i ławek min.2,40m), - 

montaż słupków betonowych 45 sztuk z uchwytami na łańcuchy (wykonane w technologii 

„beton płukany” oraz pokryte grysem kamiennym), - montaż paleniska z okrągłym blatem i 

rusztem regulowanym 1 sztuka (wysokość urządzenia min.1,75m, wysokość paleniska min. 

34cm, średnica paleniska 1,20m, szerokość całości urządzenia min. 1,60m), - montaż 

betonowych koszy na śmieci 9 sztuk (minimalna wysokość 60cm, pojemność 40l), - 

wykonanie dużego palenisko z kostki granitowej (minimalna średnica paleniska 2,5m), - 

montaż betonowych stojaków na rowery 4 sztuki (min. 5-cio stanowiskowy, minimalne 

wymiary 1500mm/500mm/250mm), - budowa dużej altanki z konstrukcji żelbetowej o 

wymiarach min. 3x20m, - budowa małej altanki z konstrukcji żelbetowej o wymiarach min. 

3x5m, - montaż ławek w kształcie głazów kamiennych – 3 sztuki (minimalne wymiary 

240/170/100cm), - montaż ławek betonowych modułowych 21 sztuk elementów (minimalne 

wymiary elementu 120/64/45cm), - montaż ławek betonowych – 10 sztuk (minimalne 

wymiary 180/68/45cm ), - montaż łańcuchów na słupkach betonowych. - usunięcie odpadów 

z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie 

objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje m.in: 1) Sporządzenie projektów 

budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów; 3) 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot; 4) Uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na 



Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na 

użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru 

budowlanego – jeśli będzie konieczne); 5) Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz 

postanowień niezbędnych do wykonania inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na 

realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1474) lub decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.); 6) Organizację i 

zagospodarowanie zaplecza i placu budowy; 7) Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i 

włączeń energii elektrycznej, montażu licznika zużycia wody oraz koszty zużycia wody i 

energii w okresie realizacji robót; 8) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich 

części bądź urządzeń w toku realizacji –naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

pierwotnego; 9) Wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w 

przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 10) 

Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

w szczególności wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą; 11) Dokonanie uzgodnień, 

uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go 

do użytku; 12) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 13) Zapewnienie dozoru, a także 

właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 14) Utrzymanie terenu budowy w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci; 15) Oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc 

kolizyjnych; 16) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem 

przetargu; 17) Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, 

demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 18) Po zakończeniu robót 

budowlanych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskanie niezbędnych dokumentów 

pozwalających na użytkowanie obiektu; 19) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 

były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu 

ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się, 

aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował 

metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście do budynków. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych 

spotkaniach, przy udziale przedstawicieli –Zamawiającego, Wykonawcy i mieszkańców 

posesji. W związku z powyższym, na podstawie organizacji ruchu w zakresie dostosowanym 

do własnego planu i organizacji realizacji zadania, Wykonawca będzie prowadził roboty 

zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Starostę Powiatu oraz 

Zamawiającego, organizacją ruchu na czas budowy. Do nieprzewidzianych, a wynikających z 

wprowadzonego sposobu przebudowy potrzeb lub związaną z technologią robót Wykonawca 

wykona, zatwierdzi i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy 

ująć w wycenie robót. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 

dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 

wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 

zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 

oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. 

Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest 

prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy 

materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 

określonymi w Wymaganiach Technicznych. UWAGA!!! Ilości robót przedstawione w 

załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako orientacyjne. Mają one charakter 



poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia w związku z czym Wykonawca winien je interpretować na własne 

ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego i 

wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i czas zakończenia robót. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Rozwiązania równoważne: 1) Opisane w 

dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem 

oczekiwanym przez Zamawiającego. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i 

urządzeń innych (równoważnych) niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku 

podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od 

posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. 3) Zgodnie z 

art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z 

opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego 

materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy 

(typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji 

zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie 

dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane 

przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 

rzeczywiście równoważne. 4) Równoważność pod względem parametrów technicznych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5) Zastosowane materiały i 

urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce. W 

przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z 

rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach, w szczególności w Projekcie 

Funkcjonalno-Użytkowym. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wykonujących czynności polegających 

na robotach: ziemnych, związanych z wykonaniem: nawierzchni, ścieżek, robotach 

związanych z wykonaniem oznakowania, robotach związanych z oświetleniem ścieżki. 

Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj: projektanta, kierownika budowy, kierowników 

robót oraz geodety. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa 

powyżej dotyczy także podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób 

oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71000000-8 

71200000-0 

71320000-7 

71322000-1 

45100000-8 

45111200-0 

45111220-9 

45111230-9 

45111240-2 



45111291-4 

45112710-5 

45113000-2 

45233161-5 

45233162-2 

45233200-1 

45236000-0 

45316110-9 

 

 

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: 2020-12-15  

 

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, potwierdzone stosownymi 



decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.). Wszystkie osoby będące 

obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do 

uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia 

budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do 

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 

394, z 2013 r. poz.1650 oraz z 2014 r. poz. 1004). Dopuszcza się także kwalifikacje 

równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 2. wykonał należycie w 

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

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

budowie, przebudowie lub rozbudowie ścieżki asfaltowej, drogi, ciągu pieszo-rowerowego o 

wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument wskazany przez Wykonawcę, jeśli będzie 

można go uzyskać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, b) wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ,  

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. 5 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 ustawy PZP. 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 

nr 6 do SIWZ  

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Wadium musi być wniesione w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł). 3. 

Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

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



poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

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 (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść 

PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001, z 

dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.7.2019 – Utworzenie "Centrum 

Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia. 5. Jako termin 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) 

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do 

oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a 

jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  

 

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:  

 

 

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 ofertowa brutto 60,00 

okres gwarancji jakości 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:  

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać 

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: a) Terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana 

może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj.: - siły 

wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności 

siły wyższej uznają w szczególności: powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 

ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej; - wykrycie instalacji, urządzeń lub 

budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych 

przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy; - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu 

archeologicznym i historycznym; - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu 

budowy; - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki 

atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy; 

- opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, 

uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy; - 

rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych 

przepisów odrębnych; - konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. b) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: - zmiany 

rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące 



poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na postęp 

technologiczny; - konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w 

przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem zamówienia; - odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, 

dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; - konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa; - wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 

umowy; - zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, 

nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem 

eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów 

ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. c) Zmiany danych 

podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu). d) Zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji 

zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota 

netto pozostaje bez zmian). e) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót 

budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami 

wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości 

wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego. f) 

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. g) 

Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. h) Konieczności zmiany 

osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za 

pełnienie funkcji kierownika/kierowników robót. i) W przypadku, kiedy w umowie znajdują 

się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest 

niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny 

dla wyeliminowania tych błędów. j) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. a i b 

niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron 

wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są 

dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych 

zmian. k) Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, 

mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. Wszelkie zmiany Umowy są 

dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie 

pisemnej w drodze 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: 2020-01-03, 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


