
Ogłoszenie nr 586749-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.  
 

Gmina Dzikowiec: Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w 

Kopciach 

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: Gmina Dzikowiec, krajowy numer 

identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska  62 , 36-122  Dzikowiec, 

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, e-mail jtecza@vp.pl, faks 0-

17 2274508.  

Adres strony internetowej (URL): www.gminadzikowiec.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 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  

www.gminadzikowiec.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie  

www.gminadzikowiec.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: Rozbudowa i 

przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach  

Numer referencyjny: ZP.271.4.2019  

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 

zamówienia jest „ Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w 

Kopciach”. Lokalizacja: dz. nr ewid.: 309, 310, 311, 312, 858. obręb: Kopcie, 

jednostka ewidencyjna: Dzikowiec. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - 

Roboty rozbiórkowe - Roboty budowlane - Instalacje sanitarne - Instalacje 

elektryczne 3. Szczegółowy zakres robót określa załączona do niniejszej SIWZ 

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót 

mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie 

pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową. 4. Równoważność materiałów i urządzeń. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia lub załącznikach do SIWZ w tym dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót oraz w kosztorysie ofertowym, wskazano pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, 

Zamawiający do wszystkich nazw, dopisuje wyraz „lub równoważny”. 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań 



równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie 

gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności: • 

zapewnienia spełnienia tych samych funkcji, • zapewnienia wykonania w aktualnie 

stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań 

technicznych, wzornictwie i funkcjonalności. Wykazanie równoważności, tj. 

spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi 

gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt 

realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi 

wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez 

Zamawiającego. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o 

pracę – osób, z wyłączeniem kadry kierowniczej, wykonujących czynności w 

zakresie: • robót rozbiórkowych, • robót ziemnych, • robót konstrukcyjnych, • robót 

murowych, • robót ciesielskich, • robót przy pokryciu dachu i obróbkach 

blacharskich, • robót elektrycznych, • robót sanitarnych, • robót budowlanych 

wykończeniowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) Wymagania, o których mowa w art. 36 

ust. 2 pkt 8a ustawy określone zostały szczegółowo we wzorze umowy 

stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych 

w rozdz.6 pkt 6 osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w 

terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 6. Minimalny okres gwarancji 



za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 

miesięcy licząc od dnia odbioru wykonanych robót. 7. Poza zakresem robót 

konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych określonych w dokumentacji 

projektowej i przedmiarach robót, w zakresie obowiązków Wykonawcy są 

następujące roboty i czynności, które należy uwzględnić w cenie ofertowej:  koszt 

przygotowania terenu budowy,  budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza 

budowy,  budowa dróg i parkingów tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, 

 zatrudnienie kierownika budowy i innego personelu kierowniczego,  

koordynacja robót ewentualnych podwykonawców branżowych,  zabezpieczenie i 

ochrona placu budowy,  uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,  

zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,  wykonanie zasilania 

placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne media do 

wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb 

budowy, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych na 

rzecz dostawców mediów w okresie realizacji zadania,  wykonanie innych robót i 

czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, 

wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki 

budowlanej. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 

ust.4 ustawy Pzp.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45111200-0 

45223500-1 

45262522-6 

45261100-5 

45261213-0 

45261320-3 

45410000-4 

45421100-5 

45431100-8 

45432113-9 



45442100-8 

45331100-7 

45331200-8 

45332400-7 

45332300-6 

45333000-0 

45453000-7 

45312310-3 

45310000-3 

 

 

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:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli 

Wykonawca: a) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku, o wartości co najmniej 1 000 

000,00 PLN brutto. Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i 

potwierdzone, np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym 

dokumentem. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty 

te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 

walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

b) dysponuje, co najmniej: - jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio odpowiadających przepisów. - jedną 

osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia do 



kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie uprzednio odpowiadających przepisów. - jedną osobą, która pełnić 

będzie funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio odpowiadających przepisów. 3. 

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej 

uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w 

ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. (tj. Dz. U. z 2018 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. z 2014 r., poz. 1278) 

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu 

zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 

zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie 

wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. 

treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które 

potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 tj. z późn. 

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które 

pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym 



umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o 

uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich 

Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji 

do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 

2016 r., poz. 1725 t.j.). 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 5. 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 zobowiązania 

potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi jednoznacznie 

wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykonanie 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 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 7. 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. 8. Jeżeli zdolność 

techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego b) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, c) 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest 

zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie 

tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 

ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał w zakresie 

doświadczenia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 

jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym tej części zamówienia, 

której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy, a także wskazania firmy 

podwykonawcy (jeżeli jest już znana). Wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 

oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie 



podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zostały wskazane we 

wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą 

składają oświadczenie według załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone 

oświadczenia lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

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)  

 

 

 

 

 



 

 

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:  

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, Odpis o którym mowa w rozdz. 9 pkt 7.2.) SIWZ winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 



wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) wykazu osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pracami, 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. (Załącznik nr 6 do SIWZ). Powyższy 

dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 3) Kosztorys ofertowy zawierający: tabelę elementów scalonych oraz 

kosztorys uproszczony, nakłady robocizny, materiałów i sprzętu oraz narzuty.  

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  

Oferta powinna składać się z : 1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) oświadczenia dotyczącego spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenia 

dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWZ), 4) 

zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 



niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 5) 

pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z 

dokumentu rejestrowego, 6) wadium w przypadku formy wniesienia innej niż w 

pieniądzu (w oryginale). 

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

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o 

których mowa w rozdz. 9 pkt 7.1) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może 

on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w rozdz. 

9 pkt7.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w 

rozdz. 9 pkt 9 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. 9 pkt 10, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdz. 9 pkt 

10 SIWZ stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Wykonawca 

nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 



okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 14. W przypadku nie złożenia przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania miejsca, z którego Zamawiający może uzyskać w/w oświadczenia lub 

dokumenty o ile są aktualne 15. Ocena spełniania określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach na zasadzie „spełnia – nie 

spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dany 

warunek Wykonawca spełnił. 16. Dokumenty mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy 

przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 17. 

Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 18. Pozostałe 

dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 19. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub 

inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 



roboty budowlane, były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. Rozdział 10. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 1. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 2. 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. 3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. 8 pkt 2 SIWZ. 4. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach 

polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. 10 pkt 1 

SIWZ. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 



zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

rozdz. 9 pkt 2 SIWZ. 7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdz. 9 pkt 2.1) SIWZ. 8. Wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

Rozdział 11. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o 

których mowa w rozdz. 8 pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. 7 pkt 1 – 2 SIWZ. 3. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1 SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o 

których mowa w rozdz. 9 pkt 2 i 3, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o 



których mowa w rozdz. 9 pkt 2) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje 

spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 7 pkt 2.3 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. 9 pkt 3 składa każdy z nich. 

Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oferta musi być 

sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i złożona za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, za pomocą faxu lub 

środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna: 

inwestycje@gminadzikowiec.pl). 3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, przed 

upływem terminu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25 

000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie 

pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 3. Wadium 

może być wnoszone w jednej lub kilku 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 (Dz. 

U. z 2018 r. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec konto 

bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec nr: 27 9159 

1010 2003 3000 0039 0006. 5. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację 

przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest 

wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający 

ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w 

tytule przelewu nazwę i znak sprawy postępowania zgodnie z wzorem: WADIUM 

– Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach znak sprawy: 

ZP.271.4.2019 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w 

wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i 

godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty. 8. Wadium w 

formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a 

beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Dzikowiec – 

nazwa jednostki. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela 

Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację 

np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 

nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego 

pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto 



Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

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

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie 

przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie 

wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp. 

 

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 

Cena brutto 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:  

 

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. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, 

zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 



przypadkach: 1) Okoliczności skutkujące koniecznością zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, takie jak: a) konieczność wykonania dodatkowych 

robót budowlanych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy, b) konieczność wykonania robót zamiennych, wobec robót 

określonych w dokumentacji projektowej, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a których nie można wykonać w pierwotnym 

terminie, c) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń 

losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w 

umówiony sposób, d) odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, 

których nie naniesiono na dokumentację projektową i których wystąpienie 

powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót, e) zmiany przepisów 

powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które 

te przepisy narzucają, f) następstw działania organów administracji, g) gdy 

zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy w terminie umownym, Termin wykonania przedmiotu zamówienia może 

ulec przesunięciu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, tj. powinien być proporcjonalny do czasu trwania okoliczności 

uzasadniającej zmianę. 2) Okoliczności skutkujące zmianą ceny ofertowej, a tym 

samym wartości umowy tj.: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT w trakcie realizacji zamówienia, 3) Zmiana materiałów zaoferowanych w 

ofercie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) niedostępności na 

rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji, zbyt długim czasem dostawy od producenta lub 

sprzedawcy lub wycofaniem z rynku tych materiałów, b) pojawienia się na rynku 

materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, c) wystąpienia konieczności 

wykonania dodatkowych robót budowlanych, d) gdy zmiana materiału będzie 



niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

e) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z innych 

przyczyn niezależnych od obu stron. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić 

zgodę Inspektor Nadzoru. 4) zmiana technologii wykonania robót, w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: a) konieczności zrealizowania projektu 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, 5) Konieczności 

wykonania robót zamiennych z powodu: a) konieczności zastosowania materiałów 

innych niż były przewidziane w projekcie, b) konieczność zastosowania innych 

materiałów oraz technologii niż były przewidziane w projekcie z uwagi na np. 

zmianę przepisów, norm, c) stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji 

projektowej warunków w terenie lub obiekcie, d) zmian uzasadnionych 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienie procesu budowy; Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis 

proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia 

do realizacji przez Zamawiającego. 6) Zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych 

między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, 

że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby 

wskazane w umowie; 7) Zmiany podwykonawcy, w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: a) jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany 

przez Zamawiającego, b) podwykonawca nie wykonuje prac z należytą 

starannością, c) podwykonawca uległ likwidacji, d) doszło do rozwiązania umowy 

łączącej podwykonawcę z Wykonawcą, e) w innych przypadkach przewidzianych 



w umowie, f) nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a 

wskazanym w ofercie podwykonawcą. 3. Strona, która występuje z propozycją 

zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy 

zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie 

zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy. 4. Zmiana danych adresowych i osób odpowiedzialnych za kontakty stron 

osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia nie stanowi zmiany 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: 2019-08-29, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> język polski  

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

terminu składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 



członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 
 

 


