
Ogłoszenie nr 552523-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.  

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Dostawa sukcesywna 2000 szt. urządzeń 
pomiarowych (wodomierzy) z możliwością zdalnego odczytu danych dla Gminnych 

Wodociągów i Kanalizacji w Skarszewach 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

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  
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: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 19202790300000, ul. Ul. Polna  33 , 83250   Skarszewy, woj. pomorskie, 
państwo Polska, tel. 58 588 25 67, e-mail woda@skarszewy.info, faks 58 588 25 67.  
Adres strony internetowej (URL): www.gwik.skarszewy.info  



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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych  
 
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  
www.gwik.skarszewy.info  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.gwik.skarszewy.info  
 
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:  
oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności  
Adres:  
Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy  



 
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: Dostawa sukcesywna 2000 szt. 
urządzeń pomiarowych (wodomierzy) z możliwością zdalnego odczytu danych dla Gminnych 
Wodociągów i Kanalizacji w Skarszewach  
Numer referencyjny:  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
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) Zakres rzeczowy zamówienia: 1. DN 15 400 szt. 2. DN 20 
1600 szt. 3. DN 25 50 szt. 2) Wymagania zamawiającego dotyczące wodomierzy 
DN15,20,25: a. wodomierze wody zimnej do montażu w pozycji poziomej i pionowej klasa 
H-R160,V- R63, parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 lub PN-EN 14154, b. nie 
dopuszcza się stosowanie kształtek redukcyjnych w celu uzyskania wymaganej długości czy 
średnicy wodomierza.; brak wymagań stosownie odcinków prostych za i przed wodomierzem 
c. liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia mechaniczne i zaparowanie, d. wysoka 
odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, e. nie generujący hałasu podczas 
normalnej pracy, f. zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i 
blokadę obrotu powyżej 360°, g. wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni 
technicznych, h. konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację, i. 
możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu 
w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i 
stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz, j. 
stopień ochrony modułu radiowego IP 68, k. wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie 



nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku dostawy do zamawiającego, z okresem 
ważności 5lat, l. wszystkie wodomierze muszą posiadać certyfikat badania typu WE według 
MID, obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne 
wyłącznie w Polsce. 3) Przedmiot zamówienia, musi spełniać dodatkowo następujące 
wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym przez zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia, b) być fabrycznie nowy i posiadać kartę gwarancyjną, c) 
wodomierze muszą być dostarczane partiami i pochodzić z jednej serii produkcyjnej – 
zgodnie z par. 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w 
sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U.2017, poz. 969), e) 
posiadać aktualne zatwierdzenia UE lub GUM oraz aktualne atesty Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. 4) Przedmiot zamówienia 
musi spełniać następujące warunki gwarancji: a) okres gwarancji (na cały wyrób) od daty jego 
dostarczenia nie krótszy niż podany poniżej: - dla wodomierzy o DN 15-25 − okres gwarancji 
– minimum 5 lat, b) uprawnienia gwarancyjne zamawiającego dotyczą wymiany rzeczy na 
wolne od wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Koszty transportu związane z wymianą 
wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi wykonawca, c) zamawiającemu przysługuje prawo 
wymiany wodomierza na nowy w przypadku gdy : - nie zostanie dokonana naprawa w 
terminie 21 dni, - po naprawie gwarancyjnej nadal będą występowały wady uniemożliwiające 
jego eksploatację, d) zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po 
upływie jej terminu, jeżeli reklamował wady przed jego upływem, e) wykonawca do każdego 
dostarczonego wodomierza dołącza kartę gwarancyjną producenta i instrukcję obsługi.  
 
II.5) Główny kod CPV: 38421100-3  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych/powtórzonych 
(uzupełniających), o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęciaData zakończenia
  2018-12-31 



 
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 precyzuje przedmiotowego warunku. Warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje przedmiotowego warunku. Warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe 
wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw podobnych 
do niniejszego zamówienia, tj.: • co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie /w skład, 
których wchodziła dostawa wodomierzy, o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto, dla 
każdego z nich. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wiedzy 
i doświadczenia zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowanego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich 
kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanych 
bezpośrednio przed dniem publikacji zamówienia.  
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:  
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1) ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
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:  
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków należy przedłożyć: 1 
oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 
2 wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wraz z podaniem 
ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 
wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 3 dowody określające, czy 
dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy 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.  
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 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów niezależnie od 
charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego 
posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, wymaga się̨ wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a podmioty te będą̨ brały udział w realizacji zamówienia 



Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie 11.2 
SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.1 SIWZ, składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy 
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio do pkt 11.3 SIWZ. Wykonawca 
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt. 11.2 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  
Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych).  
 
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 100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
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:  
25.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. w następujących 
przypadkach: 1) zmiany warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, 2) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które 
są konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i/lub są korzystne dla Zamawiającego, 3) 
zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w czasie 
eksploatacji, 4) zmiany uwarunkowań prawnych i faktycznych realizacji umowy, 
spowodowanych działaniem osób trzecich, 5) zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy 
w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiana sposobu i terminów 
wykonania zamówienia w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej; b) zmiany prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą; c) 
wystąpienia awarii środowiskowej na obiektach Zamawiającego; d) wystąpienia działań osób 
trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw/prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy; w szczególności dotyczy wszelkich opóźnień 



w toku produkcji urządzeń nie zawinionych bezpośrednio przez Wykonawcę zamówienia 
publicznego; 7) zmiany parametrów dostarczanych urządzeń w sytuacji zaistnienia 
możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technicznych lub lepszych materiałów (pod 
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego) w stosunku do przyjętych w 
ofercie przetargowej, a mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez 
Zamawiającego na eksploatację, konserwację, serwis (materiały eksploatacyjne). a) 
Wprowadzenie zmian technicznych / parametrów lub technologicznych nie wpłynie na 
zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego; 8) zmiany kolejności lub 
terminów dostaw etapowych/częściowych 2. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w 
jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku 
przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub 
wysokością wynagrodzenia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i 
podpisanie przez obie Strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 
umowy w tym zakresie. 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zapisów umowy, 
zmiany te zostaną przeprowadzone według następującej procedury: a) Strona inicjująca 
zmianę niezwłocznie prześle drugiej Stronie projekt zmiany umowy wraz z pisemnym 
uzasadnieniem; b) Druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do 
umowy; c) Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron 
wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. d) Zmiany dopuszczone będą 
wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i akceptację przez drugą ze 
Stron. 5. Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia będzie się 
opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny 
przyjęte przez wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze 
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Przez nadzwyczajną zmianę 
stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy 
rozumie się w szczególności taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest 
niezwykły, niebywały, wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana 
stosunków może mieć tło przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima), jak i społeczne 
(wojna, gwałtowna zmiana ustroju politycznego). Jako przykłady zdarzeń powodujących 
nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, 
różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji 
gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, 
masowymi upadłościami przedsiębiorstw, czy gwałtowną zmianę poziomu cen na określonym 
rynku, czy długotrwały paraliż środków transportu lub łączności czy zmiana ustroju 
politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. 7. Przez nieprzewidywalne warunki 
fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do 
przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo 
zastosowania wystarczających środków ostrożności. 8. Przez nieprzewidywalne okoliczności 
faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie 
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia 
Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności. 9. Przez siłę wyższą 
rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące 
z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w 
jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było 
zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności (np. wojna, rozruchy, strajki, pożar, 
trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter 
siły wyższej). Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania 
na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. W 
przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania 



się na wystąpienie siły wyższej. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie 
niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana 10. Przez 
zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę 
aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa 
miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy. 11. Postanowień klauzul, o których 
mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego 
treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany 
Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia 
oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.  
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: 2018-05-14, 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  
>  
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  
 
 
 

 

 


