
Ogłoszenie nr 775923-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. 

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.: 
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru

wraz z podłączeniem istniejących klap przeciwpożarowych w bloku 1C
oraz montażu i podłączeniu nowej centrali alarmowej i konsoli sterującej 

w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku

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: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
51099686100000, ul. ul. Baranki  24 , 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel.
087 621 96 50, e-mail zaopatrzenie-pm@elk.com.pl, faks 087 621 96 33. 
Adres strony internetowej (URL): www.promedica.elk.com.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne www.promedica.elk.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. 

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.promedica.elk.com.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.promedica.elk.com.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
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: Wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z podłączeniem istniejących klap 
przeciwpożarowych w bloku 1C oraz montażu i podłączeniu nowej centrali alarmowej i konsoli 
sterującej w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku 
Numer referencyjny: 5306/2020 
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: 
tylko jednej części 
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 wykonanie robót budowlanych polegających na 
wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z podłączeniem istniejących klap 
przeciwpożarowych w bloku 1C oraz montażu i podłączeniu nowej centrali alarmowej i konsoli 
sterującej w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku. 2. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, 
stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Załącznikiem do zamówienia są rysunki i przedmiar 
dotyczący tylko zakresu prac w bloku 1C w budynku Szpitala. Zamawiający w celu zachowania 
spójności załącza również opis i matrycę sterowań dotyczącą wykonania całości SSP w budynku 
Szpitala. 4. Przedmiotem zamówienia jest również podłączenie 4 szt. klap ppoż., znajdujących się 
w bloku 1C na poziomie -1. 5. Ponadto po wykonaniu projektu SSP, powstał projekt przebudowy 
Oddziału Neonatologicznego znajdującego się na 1 piętrze w bloku 1C. Zamawiający załącza opis i
rzut dotyczący wytycznych przeciwpożarowych planowanej przebudowy, które należy uwzględnić 
podczas wykonywania Systemu Sygnalizacji Pożaru. 6. Prace związane z demontażem, utylizacją, 
przechowywaniem, montażem i transportem izotopowych czujek dymu muszą być wykonywane 
przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zgodnie z 
Ustawą Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1792). 7. Do wymienianej centrali pożarowej 
Telsap 2100 podłączone są linie detekcyjne z czujkami jonizacyjnymi, w związku z tym prace 
muszą być nadzorowane przez Inspektora Ochrony Radiologicznej, którego zatrudnienie jest po 
stronie Wykonawcy. 8. Kody CPV: 45000000 -7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane 



wykończeniowe, pozostałe 45262000-1 Roboty murowe 45343000-3 Roboty instalacyjne 
przeciwpożarowe 44112310-4 Ścianki i sufity z płyt gipsowo-kartonowych 31625200-5 Systemy 
przeciwpożarowe 44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe 45312100-8 Instalowanie 
przeciwpożarowych systemów alarmowych 9. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem 
oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót, po uprzednim ustaleniu 
terminu z Zamawiającym. 10. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie i nie mogą utrudniać 
prawidłowej działalności szpitala. Wykonawca we własnym zakresie winien odizolować front robót
(zabezpieczyć przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń) do pozostałych 
pomieszczeń szpitala oraz ograniczyć inne uciążliwości związane z robotami budowlanymi. 11. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012r., (tj. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych
podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze 
zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze
zm.). Koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę (wywóz, 
składowanie i utylizacja odpadów). Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dokument potwierdzający wywóz odpadów i ich utylizację. 12. Zamawiający określił w projekcie 
umowy wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).
13. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 1) „Zamawiający” – „Pro-Medica” 
w Ełku Sp. z o. o. 2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 
podstawie niniejszej Specyfikacji. 3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 4) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie 
publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ i 
Załącznik Nr 1 6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży 
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 7) „Korespondencja” - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 8) „Osoba(y) Uprawniona(e)” – osoba(y) uprawniona(e) 
do występowania w imieniu Wykonawcy. 9) „Zabezpieczenie” - zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 14. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o 
określonej w dokumentacji jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, 
aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w 
jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich 
traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać 
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). 
Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za 
niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 15. Zamawiający informuje, że
: 1) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 
usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich
sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny 
proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie 
nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; 2) w sytuacjach, kiedy Zamawiający 
opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 



ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 16. Ilekroć w 
opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna lub innych dokumentów wchodzących w 
skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej (marki, znaku 
towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Pzp) oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania. 17. Opis 
przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców będą umieszczane do stronie internetowej Zamawiającego 
www.promedica.elk.com.pl. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45400000-1

45450000-6

45262000-1

44112310-4

45343000-3

31625200-5

44482000-2

45312100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
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:    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: 1. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca 
posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z instalacją i 
konserwacją systemów w których zainstalowane są czujki jonizacyjne (demontaż, utylizacja, 
przechowywanie, montaż, transport). 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca 
wykonał w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 
robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania i odbioru – 
wg Załącznika nr 6 do SIWZ oraz załączenia dowodów potwierdzających, że roboty te zostały 
należycie wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, złożone wg Załącznika 
nr 7 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia, referencje lub inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego miały być wystawione. Oświadczenie 
Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa 
powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2. Zamawiający uzna, 
że warunek ten został spełniony jeżeli: Wykonawca złoży dokumenty, że dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują uprawnionymi osobami, które będą 
uczestniczyć w robotach budowlanych: a) co najmniej 2 osobami posiadającymi certyfikat 
kwalifikacji uprawniający do instalowania systemów sygnalizacji pożaru oraz posiadającą 
doświadczenie w realizacji przynajmniej 2 robót odpowiadających rodzajem. b) osobą z 
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w 
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadającymi im
uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. c) osobą z 
uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej, zgodnie z ustawą Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 
2019 poz. 1792). w zakresie prac związanych z izotopowymi czujkami dymu (demontaż, 
przechowywanie, montaż, transport). Wykonawca wraz z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dołączy 
certyfikaty osób z pkt a) oraz uprawnienia osób z pkt b) i c) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 



Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 
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: 
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z instalacją i konserwacją systemów w 
których zainstalowane są czujki jonizacyjne (demontaż, utylizacja, przechowywanie, montaż, 
transport). 
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 
1.Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający, że Wykonawca wykonał w okresie 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 robotę budowlaną 
odpowiadającą rodzajem na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z 
podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania i odbioru – wg Załącznika nr 6 
do SIWZ oraz załączenia dowodów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wykonane 
zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, złożone wg Załącznika nr 7 do SIWZ. 
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia, referencje lub inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego miały być wystawione. Oświadczenie Wykonawcy - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 
którego roboty wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z



zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2.Wykaz osób które będą uczestniczyły w 
wykonaniu zamówienia, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj.: dysponują uprawnionymi osobami, które będą uczestniczyć w robotach 
budowlanych: a) co najmniej 2 osobami posiadającymi certyfikat kwalifikacji uprawniający do 
instalowania systemów sygnalizacji pożaru oraz posiadającą doświadczenie w realizacji 
przynajmniej 2 robót odpowiadających rodzajem. b) osobą z uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadającymi im uprawnieniami 
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. c) osobą z uprawnieniami 
Inspektora Ochrony Radiologicznej, zgodnie z ustawą Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 
1792). w zakresie prac związanych z izotopowymi czujkami dymu (demontaż, przechowywanie, 
montaż, transport). Wykonawca wraz z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dołączy certyfikaty osób z pkt 
a) oraz uprawnienia osób z pkt b) i c) 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykonujący je w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy tj. wykonywania pracy określonego rodzaju robót 
ogólnobudowlanych na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez 
niego wyznaczonym, są bądź będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę - co najmniej 5 osób w
pełnym wymiarze czasu pracy – wg Załącznika nr 10 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset 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: 

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 rękojmi i 
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: 

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. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych 
w art. 144 ust.1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: a) w przypadku konieczności dokonania
zmian treści umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z 
przepisami prawa. b) w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji
przez Zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, 
którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może ulec 
zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia, c) przedłużenia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na działania siły wyższej lub z uwagi na wpływ 
pandemii, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. d) zmian 
wynikających z konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; ( ich wprowadzenie wymaga każdorazowego 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego). 2. Wszelkie 
zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 3. W 
szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp (mogą one zostać 
dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony, której danych zmiana dotyczy): a) zmiany
danych kontaktowych, b) elementów formalnych 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: 18.01.2021, godzina: 08:30, 
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH -


