
Ogłoszenie nr 772307-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.  

Burmistrz Brzeska: Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą 
techniczną w Mokrzyskach - etap II - stan surowy.

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  
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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:  Burmistrz Brzeska, krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. 
ul. Głowackiego  51 , 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-
mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45. 
Adres strony internetowej (URL): www.brzesko.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 tymw 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  
Tak 
www.brzesko.pl menu: OGŁOSZENIA PRZETARGI/POZ. NR 25. 

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: 
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Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa budynku sali sportowej wraz z 
przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach - etap II - stan surowy. 
Numer referencyjny:  ZP.271.2.25.2020.ZM 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy budynku sali sportowej wraz z 
przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach - etap II. Obiekt składa się z części 
sportowej i dwu kondygnacyjnej części zaplecza sportowego. Wykonanie inwestycji przewiduje się 
w technologii tradycyjnej – z łukowym dachem prefabrykowanym w technologii stalowej. 
Przewiązka – dach płaski jako łącznik jednokondygnacyjny. Długość budynku wynosi 53,10 m, 
szerokość budynku 35,20 m (budynek sali sportowej 27,16 + 8,04 m przewiązka) , wysokość 11,36 
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m. 2. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID – 19. 3. Główną część obiektu – salę gimnastyczną stanowi 
jednokondygnacyjny budynek halowy o konstrukcji dachu z samonośnych paneli łukowych, 
wykonanych z blachy 4. Zamawiający informuje że, roboty ziemne, fundamentowe do wysokości 
belek poziomych, izolacyjne, zasypy, uziom fundamentowy dla potrzeb instalacji odgromowej 
budynku (wyprowadzono w 8 miejscach bednarką ocynkowaną 25x4 mm do wysokości lokalizacji 
złącz kontrolnych), wykonano w I etapie inwestycji w miesiącach wrzesień oraz październik 2020 
roku. 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzupełnienie zasypów fundamentów; 2) 
Wykonanie podbudowy pod płytę betonową wraz z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia min 
0,98; - przed wykonaniem betonowania płyty należy wykonać oraz przedstawić zamawiającemu 
wyniki zagęszczenia podbudowy do wymaganego stopnia zagęszczenia. 3) Płyta betonowa grubości
25 cm; 4) Ściany parteru sali i przewiązki oraz ściany piętra I oraz piętra II nad częścią sanitarną; 5)
Słupy belki i wieńce żelbetowe; 6) Strop nad parterem na części sanitarnej; 7) Strop nad piętrem na 
części sanitarnej; 8) Elementy piętra II; 9) Klatki schodowe; 10) Dach łukowy sali – 
zaprojektowano jako stalowy dwupowłokowy montowany z paneli łukowych uformowanych z 
blachy stalowej w systemie MIC ABM - 240. Blacha dla formowania paneli nośnych zewnętrznych 
jest blachą stalowa o grubości 1,5 mm z materiału konstrukcyjnego S320GD typu aluzinc kolor 
(RAL 9006). Panele o przekroju poprzecznym trapezowym są łączone przez rąbkowanie 
zapewniające szczelność powłoki. Blacha dla formowania paneli wewnętrznych jest blachą stalową 
o grubości 1,4 mm z materiału konstrukcyjnego S320GD ocynkowanego (powłoka cynku Z275) i 
powleczonego powłoką ochronną grubości 25(15) µm w kolorze białym (np. RAL 9010) pokrycie. 
Obie powłoki stalowe dachu są osadzone na stalowych oczepach mocowanych śrubami wklejanymi
M16 do żelbetowych belek konstrukcji ścian wzdłużnych budynku sali. Powłoki mocowane są do 
oczepu śrubami M10. Wszystkie łączniki są ocynkowane fabrycznie. Wykończenie ścian i dachu 
obróbkami blacharskimi. Odprowadzenie wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rur 
spustowych. Panele łukowe prefabrykowane są na miejscu montażu na budowie, a montaż 
prowadzony jest przy pomocy dźwigu. 11) Strop oraz dach nad przewiązką; 12) Ściany działowe; 
13) Stolarka okienna i drzwiowa PCV – w kolorze grafitowym. Stolarka zewnętrzna, drzwiowa w 
kolorze grafitowym – aluminiowa; 14) Tynki wewnętrzne; 15) Podłoża pod posadzki; 16) Posadzki 
z płytek, 17) Okładziny stopni schodowych; 18) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi; 19) 
Roboty malarskie; 20) Ślusarka – balustrada tarasowa; 21) Elewacja; 22) Kanalizacja sanitarna 
wewnętrzna wraz z armaturą i wyposażeniem; 23) Przyłącz kanalizacji sanitarnej – podłączenie do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 24) Instalacja wodociągowa – rozbudowa istniejącej 
instalacji ze szkoły; 25) Instalacja przeciwpożarowa – rozbudowa istniejącej instalacji ze szkoły; 
26) Instalacja centralnego ogrzewania – rozbudowa istniejącej instalacji c.o.; 27) Kanalizacja 
deszczowa; 28) Wentylacja wyciągowa z sanitariatów; 29) Wentylacja mechaniczna nawiewno – 
wywiewna szatni i zaplecza; 30) Wentylacja mechaniczna nawiewno – wyciągowa sali 
gimnastycznej; 31) Instalacja elektryczna z przyłączem; 32) Instalacja odgromowa; 33) Opaski i 
chodniki z kostki betonowej. 34) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 80. 
Tablica na płycie dibond laminowanej odpornej na działanie czynników atmosferycznych, 
zamontowana na konstrukcji wolnostojącej. Czas trwałości tablicy informacyjnej min. 5 lat. Ważne 
jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na tablicy, były czytelne i wyraźnie widoczne. Projekt 
graficzny należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Tablice winny być wykonane zgodnie z
wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Wzory tablic informacyjnych 
można pobrać ze strony: gov.pl/premier/promocja. Szczegółowa treść tablicy zostanie przekazana 
po podpisaniu umowy. Zadanie należy wykonać zgodnie i na podstawie projektu wykonanego przez
Pracownię Projektową ARCHIMEDIA mgr inż. Arch. Piotr Baka , ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów 
pt. „Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną” oraz decyzji
o pozwoleniu na budowę A.B.6740.580.2019.WB z dnia 13.11.2019 r. Ponadto szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja Techniczna (projektowa) – załącznik do SIWZ 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ 3) Przedmiary robót i
Kosztorys ofertowy z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz 
należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót
składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ.  

II.5) Główny kod CPV:  45212200-8 
 Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 
45223000-6 
45261100-5 
45261210-9 
45421000-4 
45410000-4 
45431000-7 
45442100-8 
45443000-4 
45332300-6 
45332200-5 
45331100-7 
45331200-8 
45311000-0 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 2105342,14 
Waluta: 

PLN 
(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:  12  lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:    lub  zakończenia:   

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
12    

II.9) Informacje dodatkowe:  Wymagany termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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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: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli wykaże, że: - W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie, 
przebudowie, rozbudowie, dokończeniu budowy, przebudowy, rozbudowy, sali gimnastycznej, hali 
sportowej, hali/sali widowiskowo – sportowej, hali przemysłowej, wielkopowierzchniowego 
obiektu o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) brutto każda.
- Dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: • co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję 
kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającą min. 3 letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. • osobami, które będą pełnić funkcję 
kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; oraz posiadają min. 3 
letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Warunek uznaje się 
za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie 
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, 
osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami. 
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz.1186 z późn. zm.) oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj.Dz. U. z 2016 r.poz.65 z późn. zm.). w związku z przewidzianą do wbudowania 
nowatorską technologią konstrukcji dachu – MIC ABM 240 oraz brakiem obowiązujących norm 
dotyczących wykonania dachu w tej technologii, zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki 
Budowlanej, Wykonawca obowiązany jest posiadać oraz dostarczyć na wezwanie Zamawiającego 
specjalistyczną opinię wydaną przez ITB lub inny krajowy instytut akredytowany odnośnie 
samonośnej powłoki dachowej wykonanej z blach łukowych systemu MIC ABM 240 przeznaczonej
do wbudowania w przedmiotowym zadaniu.  
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:  
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 
TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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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:  

Obok złożonego oświadczenia 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 do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.  
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: 
1. 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 – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz robót 
budowlanych. 2. 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 – zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób. 3. Opinia specjalistyczna wydana przez 
ITB lub inny krajowy instytut akredytowany odnośnie samonośnej powłoki dachowej wykonanej z 
blach łukowych systemu MIC ABM 240 przeznaczonej do wbudowania w przedmiotowym 
zadaniu. 
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)  
1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

7



prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie 
innego podmiotu jeżeli dotyczy. 4.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.  

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 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100). 

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:  
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji  40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
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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:  
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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: 
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy zostały określone w § 17 projektu umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą 
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz 
jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 28.01.2021, godzina: 09:00, 
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 
> PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 Wykonawcy 
będą mogli uczestniczyć w otwarciu ofert wyłącznie poprzez transmisję on-line dostępną pod 
adresem: https://www.youtube.com/user/urzadmiejskibrzesko/live. Zamawiający unieważni 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z art. 
93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP). 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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