
Zespół Szkół Samochodowych: Roboty budowlane polegające budowie pracowni diagnostyki w

Zespole Szkół Samochodowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – drugie postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr UDA-12.02.02-24-0356/17-00 pn.:

„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (RPO WSL 2014-2020)

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

Ogłoszenie nr 549429-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. 



przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch Kancelaria

Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec, Telefon: 505 519 740, e-mail:

kancelaria.kruszynski@gmail.com, REGON: 367908459, NIP: 553 25 39 630, KRS: 0000689230 

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: Zespół Szkół Samochodowych, krajowy numer identyfikacyjny

00058061200000, ul. Grunwaldzka   10 , 34-300  Żywiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 861 52

81, 601238356, e-mail zczulak@poczta.fm, paj223@wp.pl, faks 33 861 52 81. 

Adres strony internetowej (URL): http://zss-zywiec.edu.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

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

Tak 

http://zss-zywiec.edu.pl/o-nas/zamowienia-publiczne

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

adresem

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo



pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec

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: Roboty budowlane polegające budowie

pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja

infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – drugie postępowanie 

Numer referencyjny: PN/02/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.:

„Roboty budowlane polegające budowie pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w

ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego

rynku pracy””. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty

budowlane polegające na budowie pracowni diagnostyki samochodowej, jako obiektu parterowego, bez

podpiwniczenia o założeniu prostokąta. Budynek pracowni połączony zostanie z budynkiem istniejącej

szkoły łącznikiem, również parterowym bez podpiwniczenia. Budynek pracowni zostanie wykonany w

technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na fundamentach żelbetowych i przykryty dachem

jednospadowym, z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Ściany budynku wykonane zostaną z pustaków z

betonu komórkowego ocieplone wełną mineralną. Budynek ten przewidziany jest na pracownię

diagnostyki samochodowej, wyposażoną w kanał rewizyjny oraz podnośnik dwukolumnowy z

elektrohydraulicznym napędem. Z powierzchni pracowni wydziela się ściankami gipsowymi na stelażu

stalowym, dwa pomieszczenia: magazyn podręczny na sprzęt przenośny oraz pomieszczenie porządkowe

wyposażone w zlew zamocowany 50cm nad posadzką do nalewania wody do wiaderka oraz szafę na

środki czystości. Pomieszczenia sanitarne oraz szatnie dla uczniów zlokalizowane są na parterze budynku

głównego szkoły w odległości od pracowni nie przekraczającej 16m. W budynku, w ścianie frontowej

przewiduje się dwie bramy wjazdowe - segmentowe o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do

budynku pracowni wchodzi się poprzez łącznik, w którym w dwóch ścianach przewiduje się drzwi

jednoskrzydłowe 90x210m. Z samej pracowni do łącznika przechodzi się drzwiami o wymiarach

120x210cm. Przed budynkiem przewidziano placyk manewrowy - podjazd o wymiarach 9,5x12,0m. 3.

Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót i STWiOR, wraz z

uwzględnieniem dokonanych zmian tych dokumentów (dotyczy wyłącznie zadania nr 1.6.1 – Pracownia

diagnostyki samochodowej). 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził

wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 5. Roboty budowlane stanowiące

przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową, 2)



specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) z należytą starannością, z

zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w

szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz

zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać

poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką

budowlaną. 6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca

zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie,

itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas

trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić

pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót

zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie

kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić

jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 7.

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla

robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające

obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści

dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia,

zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub

materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody,

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu

zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników

rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne,

jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia,

systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom,

systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny:

winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby

zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i

zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż

zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu



opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość projektu

budowlanego, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest

równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne

do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych przez Wykonawcę

dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W

przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający

dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim

wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku

przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być

dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1b

do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie: nazwy zastosowanego

urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. 9.

Ponadto dla urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania

równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń,

szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności przepisami i normami oraz

kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w

sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w

dokumentacji projektowej. 10. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w

ofercie zamienników/ urządzeń lub materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z

projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W

szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego

urządzenia lub materiału równoważnego. W szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane

będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału poziomu

funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 11. Mając na uwadze treść art. 30b

ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu

udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. 12. Jeżeli do oferty wykonawca nie zostanie

załączony wykaz proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż

Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju urządzeń/materiałów. 13. Szczegółowy zakres

obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy. 14.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o



pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace

budowlane, takie jak: betonowanie, kucie, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie

urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i płytek oraz tynkowanie, kwalifikowane jako pracownicy fizyczni,

z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i

nast. ustawy Prawo budowlane. 

II.5) Główny kod CPV: 45214200-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45300000-0

45200000-9

45310000-3

45330000-9

45320000-6

45112000-5

45220000-5

45261000-4

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:  6   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęcia Data zakończenia

6

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od daty

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po

odebraniu robót do momentu ostatecznego rozliczenia umowy). 3. Wymagany okres gwarancji na

wykonane, w ramach zamówienia roboty (materiały, robociznę) wynosi nie mniej niż 24 miesiące, z

zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej gwarancji. Gwarancja jakości

rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie

poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 4. Roboty

objęte są 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru

końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag)

protokołu odbioru końcowego dla całości Robót 5. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w

Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 



Określenie warunków: - Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie, której

zakres obejmował roboty wykończeniowe, instalacyjne – elektryczne i wodno-kanalizacyjne, o

wartości tych robót nie niższej niż 400.000,00 zł brutto. - Warunek dotyczący zdolności zawodowej

zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia,

tj.; 1)) Kierownikiem Budowy: - kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub uprawnienia równoważne do

powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięczne

doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji

co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie,

modernizacji lub remoncie, której zakres obejmował roboty wykończeniowe, instalacyjne –

elektryczne i wodno-kanalizacyjne. 2)) Kierownikiem robót elektrycznych: - kwalifikacje i

umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do kierowania

robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, lub uprawnienia równoważne do

powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3)) Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych i

wentylacyjnych: - kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem

budowlanym, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub

stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w



budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W

przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy

prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych 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). Wymagane w tym punkcie okresy

doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Dane dotyczące

doświadczenia zawodowego powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5a do oferty

Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi

kierował dany specjalista. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu,

którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej pracy w danym

okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż zdublowane okresy doświadczania zawodowego nie

podlegają sumowaniu. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość

języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy

Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe

tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni

tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,

stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca

zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia,

tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych,

ekonomicznych i prawnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że

wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny

wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,



lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi

wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób

te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści

dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji

zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

którym mowa w ppkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem

lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w ppkt 4. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia

dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż

określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs

NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany

średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej

tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod



następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html

Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A .

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 9. Ocena spełniania powyższych warunków udziału

w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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: 

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. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń

lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) wykazu 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

- załącznik nr 6 do SIWZ, oraz 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. Dowodami 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 zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5 ppkt 1.2)

lit. c) tiret pierwsze, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.); b) wykazu osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5 ppkt 1.2) lit. c) tiret

drugie – załącznik Nr 5 i 5a do Specyfikacji. 

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. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy



kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest

złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 5, na podstawie

których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany

złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wykaz

materiałów i/lub urządzeń równoważnych, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do SIWZ (jeżeli

Wykonawca oferuje takie urządzenia/materiały), 3) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys

ofertowy, 4) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 5)

pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do

reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych

– postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i

funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie

zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w

skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej

notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub

będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone

w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone

osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub

kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację

zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę

wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące

postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony



do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania

współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji

przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi; 4) zakaz zmian w umowie bez zgody

Zamawiającego.

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. Wysokość wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2) Okres ważności wadium musi obejmować

cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących

formach: 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 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) W przypadku

składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być

sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta

lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę

gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta i/lub

poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 ustawy pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej; -



Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w

ofercie, lub - Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, lub - zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i

bezwarunkowe; g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był

krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Getin

Noble Bank S.A. Nr: 05 1560 0013 2002 4490 9000 0009 2) Przelew powinien wskazywać numer,

nazwę postępowania, w którym składana jest oferta. 3) Do Oferty zasadnym jest dołączyć kopię

polecenia przelewu. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu

składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W

wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty

najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez Zamawiającego. 4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania

ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1)

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a

ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.



87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę, jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)

Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; 4) z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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 

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

Najniższa Cena 60,00

Okres gwarancji40,00

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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do

treści oferty za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez

Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie

ma charakteru roszczeniowego. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: a) zmiany jakości

lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót

budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany

producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części

robót budowlanych, e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, w

tym także terminu końcowego, f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do

przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, g)

zwiększenia zakresu robót budowlanych, h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, i) przerw



w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki

atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego

z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni

zgłoszonych przerw, j) zmiany warunków płatności, k) zmian w zakresie podwykonawców z

zastosowaniem procedury, o której mowa w § 10 ust. 3 i następne umowy, l) zmiany wynagrodzenia w

wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj.

zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne. 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia

projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie –

zmiany zezwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i

niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do

realizacji przez Zamawiającego. 7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie

wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane,

jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) zmiana zasad finansowania zadania

wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją

finansującą zadanie, b) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, d) zmiana

obowiązujących przepisów, e) podniesienie wydajności urządzeń, f) pojawienie się na rynku materiałów

lub urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót,

g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, h) ograniczenie środków budżetowych

przeznaczonych na realizację zamówienia, i) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych,

dodatkowych bądź zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, j) usprawnienia w trakcie

użytkowania obiektu, k) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez

lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, l) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych uniemożliwiających kontynuowanie



umowy na przewidzianych w niej warunkach, m) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków

atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają

zastosowanie właściwej technologii wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót

na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, n) wystąpienie

awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy, o) konieczność

podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu

lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem

lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych. p) siła wyższa. 9. Niezależnie od

powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w

art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt

c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz: a)

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla

kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub b) kalkulacja uproszczona

sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót

budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez

Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 12.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. l) tiret trzecie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 14. Za wyjątkiem sytuacji, o

której mowa w ust. 5 lit. l) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga

uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z dokumentów wysokości dodatkowych koszów



wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie i trzecie. 15.

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 14, w terminie

do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie

uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni

od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 16. Wykonawca nie będzie uprawniony do

żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest

wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty

dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 17. Dokonanie zmian, o których mowa w

ust. 5 lit. a) – e), g) - l), wymaga podpisania aneksu do umowy. 18. Zmiana wysokości wynagrodzenia

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 17. 

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: 2019-06-04, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 



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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego

wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości

10% ceny podanej w ofercie przez Wykonawcę. 2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany

jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem

terminu związania Ofertą. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) Zabezpieczenie wnoszone w

pieniądzu winno być wniesione w PLN 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci

przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Getin Noble Bank S.A.

Nr: 05 1560 0013 2002 4490 9000 0009 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub

poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać

następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu

niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia

przetargu; c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub

poręczeniem; d) kwotę gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do:

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne



żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia

miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 6) Jeżeli Wykonawca,

którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający

wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy

pzp. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy

pzp. 8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w

art. 148 ust 1 ustawy pzp. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający

zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ – Projektu Umowy),

tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 2) Zamawiający

pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości

zabezpieczenia. 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


