
 

 

Ogłoszenie nr 578077-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.  
 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo 

Państwowe: Zagospodarowanie terenu KSOP w Różanie 

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: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, krajowy numer 

identyfikacyjny 1747161100000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7 , 05400  Otwock, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 180 092, e-mail zuop@zuop.pl, 

faks 227 180 257.  

Adres strony internetowej (URL): www.zuop.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):  

przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 



postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie  

www.zuop.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:  

Tak  

Inny sposób:  

Oferty należy wysyłać na adres lub składać wprost do siedziby Zamawiającego: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo 

Państwowe 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 sekretariat (pokój 

215), budynek R1 Uwaga ! Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie 

zamkniętym, na której znajduje się większa liczba instytucji. W związku z 

powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób 

zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren 

zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę 

mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni 

czas na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie 



terenu KSOP w Różanie  

Numer referencyjny: Przetarg 4/Zagospodarowania terenu KSOP w 

Różanie/2018  

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: Zagospodarowanie terenu 

KSOP w Różanie będzie wykonane na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

pozwolenia budowlanego  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

45310000-3 

45232460-4 

 

 

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:  4   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

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 określa warunku udziału w postępowaniu  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 PLN. W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia warunek, mogą spełnić wspólnie. Weryfikacja będzie prowadzona na 

podstawie oświadczenia oraz dokumentów przedłożonych przez podmiot 

składający ofertę  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej, jeżli: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jedną robotę budowlaną o 

wartości przekraczającej 150 000 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia (tzn. budowa, przebudowa obejmująca konstrukcję 

żelbetowe), oraz załączy dowody określające 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, b) jedną robotę budowlaną o 

wartości przekraczającej 50 000 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia (tzn. budowa, przebudowa obejmująca instalacje 

elektryczne), oraz załączy dowody określające 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. W przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

warunek, mogą spełnić wspólnie. Zamawiający zastrzega, iż udostępnienie zasobu 

wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym zakresie przez podmiot trzeci, 

musi być związane z wykonywaniem robót. Weryfikacja będzie prowadzona na 

podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający 

ofertę. 2) dysponuje następującym osobami przez cały okres realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: a) jedną 

osobą posiadającą jednocześnie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy 

realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy, przebudowy 

lub adaptacji z wykorzystaniem konstrukcji żelbetowych), b) jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych lub elektroenergetycznych oraz doświadczenie przy realizacji co 

najmniej jednej roboty budowlanej Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie 

oświadczenia przedłożonego przez podmiot składający ofertę. W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą 

spełnić warunek wspólnie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 



budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także 

zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 

r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi, oraz , b) posiadają odpowiednią decyzję o 

uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, 

o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia 

usług transgranicznych 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:  

a) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 

Pzp b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp c) odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji d) oświadczenia 



Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, e) dokumenty oraz oświadczenia 

dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, f) dokumenty oraz 

oświadczenia dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zasoby 

powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

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) oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp określone w pkt 5 SIWZ - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy Wykonawcy 

sporządzony na podstawie wzoru zawartego w dokumentacji projektowej 

(załącznik nr 1 do siwz), c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5 B do SIWZ d) wykaz robót budowlanych (wraz z referencjami) 

wykonanych nie wcześniej niż 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 

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, e) informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia 

publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000 zł. 2. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.) 4. Z treści gwarancji 



i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 

gwarancji: a. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b. jeżeli Wykonawca w 

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

leżących po jego stronie, nie złoży 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 wyrazi zgody na poprawienie omyłki, 

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

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 Otwock – 

Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7; PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 

0000 1102 0007 4070, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu znak: 

Przetarg 4/ Zagospodarowania terenu KSOP w Różanie/2018”. Kopię polecenia 

przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. 

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 

kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. 

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W 

przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 



zagospodarowania terenu KSOP w Różanie oznaczenie sprawy: Przetarg 4/ 

Zagospodarowania terenu KSOP w Różanie/2018 9. Za zgodą zamawiającego 

wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowa-niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W 

przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 11. Skuteczne wniesienie 

wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert). 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 

zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  



Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 



 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Skrócenie terminu realizacji 20,00 

Wydłużenie okresu gwarancji 20,00 

 

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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy z 

Wykonawcą w zakresie zmiany: 1) wynagrodzenia: a) w wyniku zmiany urzędowej 

stawki VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają 

wpływ na realizację Umowy, b) z przyczyn wcześniej nie możliwych do 

przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) w sytuacji kiedy 

zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania zamienne są tańsze od 



odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiający obniży 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w umowie, d) w sytuacji 

kiedy zmiany postanowień Umowy z Wykonawcą wskazane w pkt. 2) – 9), 

powodują konieczność zwiększenia wynagrodzenia. 2) sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia: a) jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie 

można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru Wykonawcy, b) z powodu 

działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron, c) w sytuacji jeżeli termin dostawy urządzeń specjalistycznych będących 

przedmiotem zamówienia ustalony przez producenta urządzeń, uniemożliwia 

Wykonawcy realizację w terminie Umowy z Zamawiającym. W takiej sytuacji 

Zamawiający może zrezygnować z określonego zakresu zamówienia (urządzenie 

specjalistyczne) w celu realizacji w terminie Umowy z Zamawiającym, 3) terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia: a) z powodu działań osób trzecich (lub 

czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) w przypadku konieczności 

wykonania prac dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia sytuacji skutkującej 

że rozpoczęcie lub kontynuowanie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, c) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi działaniami przez Zamawiającego, d) w przypadku gdy 

wstrzymania prac wyniknie z decyzji organu nadzorujących działalność 

Zamawiającego, e) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części 

robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, f) 

wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, g) w 

sytuacji jeżeli termin dostawy urządzeń specjalistycznych będących przedmiotem 

zamówienia ustalony przez producenta urządzeń, uniemożliwia Wykonawcy 

realizację w terminie Umowy z Zamawiającym. W takiej sytuacji Wykonawca 

powinien przedstawić Zamawiającemu, pisemne potwierdzenie producenta 



urządzeń dotyczące terminu dostawy urządzeń specjalistycznych będących 

przedmiotem zamówienia. 4) harmonogramu rzeczowo – finansowego (hrp), 

(procedura zmiany hrp może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

zawierający opis zmian i przyczyny je wywołujące; Zamawiający zastrzega 

możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę hrp), 5) zakresu przedmiotu 

umowy (zmniejszenia) gdy wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka 

istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robót 

potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez strony a jego wysokość 

określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy, 6) zakresu przedmiotu umowy 

(wykonania robót zamiennych) - Wykonanie tych robót może nastąpić wyłącznie 

na podstawie protokołu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie kosztorysu opracowanego przez 

Wykonawcę, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze, określone w ofercie, a w 

zakresie materiałów zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materiałów, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, 7) zakresu przedmiotu umowy (zwiększenia) 

- w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych 

ustala się następujące zasady rozliczeń: a) wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, b) jeżeli roboty odpowiadają 

opisom pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w 

kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za 

te roboty, c) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji, nie wyższych od minimalnych cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR) a w przypadku robót dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego, d) jeżeli cena 

jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana 



niezgodnie z postanowieniami lit. c, to Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na wyliczeniach wynikających z ustalonej praktyki popartej rzeczywistym 

czasem i nakładem ich wykonania, 8) dokumentacji projektowej oraz wykonania 

robót budowlanych w zakresie: a) zmiany technologii wykonania elementów robót 

(dopuszcza się je w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie 

jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt), b) 

wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, 

których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, c) wykonania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji, 9) zmiany 

materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych pod warunkiem, że: a) zmiany te nie 

pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, b) będą korzystne dla 

Zamawiającego (zmiany te mogą dotyczyć okoliczności powodujących 

poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających z 

aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, c) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 10) zmiany 

Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych 

Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących umowy o 

podwykonawstwo, 11) kierownika budowy pod warunkiem, że nowa osoba posiada 

takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ, 12) zmiany podmiotu, na którego 

potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę (zmiana jest możliwa, pod 

warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i 

zakresie co podmiot wskazany w ofercie). 2. Wystąpienie którejkolwiek z w/w 

okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do 

dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do 

umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 



dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-07-09, godzina: 12:00,  

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  

> 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 
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