
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach: Przebudowa pomieszczeń sal lekcyjnych w 

budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Goetla 2 w Katowicach na potrzeby Filii Nr 26 MBP” 

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

Ogłoszenie nr 581637-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. 



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: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, krajowy numer 

identyfikacyjny 12622000000000, ul. ul. Kossutha 11 , 40-844 Katowice, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 322 546 098, e-mail dadm@mbp.katowice.pl, faks 032 2546098 w. 113. 

Adres strony internetowej (URL): www.mbp.katowice.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)

Tak

www.mbp.katowice.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - zamówienia publiczne) 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak

www.mbp.katowice.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:

Tak

Inny sposób: 

Oferty należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 



Adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice, Sekretariat Biblioteki 

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: Przebudowa pomieszczeń sal 

lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Goetla 2 w Katowicach na potrzeby Filii Nr 

26 MBP” 

Numer referencyjny: 

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: 1) przebudowa pomieszczeń sal lekcyjnych w 

budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Goetla 2 w Katowicach na potrzeby Filii nr 26 MBP; 2) 

wykonanie wejścia głównego do biblioteki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z 

poziomu terenu od ulicy Goetla; 3) wykonanie i montaż furtki wraz z przęsłami 

ogrodzeniowymi dwiema tabliczkami z napisem Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

w ogrodzeniu przy ul. Goetla; 4) wykonanie ścieżki z płyt betonowych do chodnika przy ul. 

Goetla; 5) wykonanie wejścia ewakuacyjnego i schodów zewnętrznych z kostki brukowej oraz 

utwardzenie fragmentu terenu z płyt betonowych od zachodniej strony budynku; 6) wykonanie 

wejścia z korytarza szkoły. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania następującego zakresu robót: 1) roboty rozbiórkowe: wykucie w ścianie wejścia 

głównego i ewakuacyjnego, rozbiórka ściany działowej, wykonanie przekuć w ścianie nośnej, 

rozebranie posadzek, odbicie tynków demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

demontaż instalacji elektrycznej i tablicy; 2) roboty budowlane i wykończenia: wykonanie 

nadproży i podciągów stalowych wraz obudową p.poż, wykonanie ścianek aluminiowych z 

drzwiami, ocieplenie ścian i sufitu w strefie wejścia, wykonanie okładziny na elewacji, 

uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, malowania 

ścian i sufitu zgodnie z podaną w projekcie kolorystyką, licowanie ścian płytkami w 

pomieszczeniu socjalno-biurowym nad blatem kuchennym, wykonanie sufitu podwieszonego 

nad ladą, wyrównanie i przygotowanie posadzek, ułożenie płytek z gresu pomieszczeniach, 

osadzenie nowych ościeżnicy drzwiowej, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana kratek 

wentylacyjnych; 3) instalacje sanitarne: wykonanie instalacji wod.-kan., montaż urządzenia 

rozdrabniająco-pompującego, montaż wodomierza, umywalki, zlewozmywaka, baterii, 

wykonanie hydrantu wewnętrznego, malowanie grzejników; 4) instalacje elektryczne: 

wykonanie instalacji elektro-energetycznej z okablowaniem, montaż rozdzielnicy podtynkowe, 

modernizacja istniejącej rozdzielnicy, montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych, instalacja 

okablowania strukturalnego, pomiary elektryczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1a do SIWZ; 2) specyfikacja 



techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej STWiORB – załącznik nr 1b 

do SIWZ; 3) decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę – załącznik nr 1c do SIWZ; 4) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wszystkie 

opisy materiałów i urządzeń oraz przyjęte technologie użyte w Dokumentacji technicznej 

stanowiącej załączniki do SIWZ należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych 

parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie oraz wycenę materiałów, technologii i urządzeń równoważnych materiałom, 

technologiom i urządzeniom szczegółowo opisanym w przedstawionej przez Zamawiającego 

Dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ. Urządzenia, materiały i 

technologie te muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i eksploatacyjne materiałów, 

technologii i urządzeń szczegółowo opisanych w ww. dokumentacji, a także spełniać ich 

funkcje użytkowe. Wykazanie, że materiały równoważne spełniają standardy wskazane przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał 

wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem 

istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna 

przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie 

będzie udzielał wiążących odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Wnioski o wyjaśnienie treści 

SIWZ należy składać w trybie określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający 

przewiduje możliwość wizji lokalnej w dniach: 8 sierpnia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 

13:00 oraz 9 sierpnia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 13:00. 7. Roboty budowlane będą 

prowadzone w obiekcie czynnym, Zespole Szkół nr 2, w związku z czym Wykonawca ma 

obowiązek: 1) zorganizować wszystkie prace remontowe w sposób nie narażający uczniów 

oraz pracowników pracujących w budynku na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z 

prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności m.in. 

takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych; 2) zapewnić swobodne i 

bezpieczne dojścia dla uczniów i pracowników przebywających w budynku; 3) zapewnić 

swobodny dostęp do instalacji i urządzeń podlegających konserwacji i wymagających regulacji 

parametrów; 4) prowadzić realizację w sposób zapewniający ciągłą możliwość użytkowania 

obiektu bez względu na porę dnia oraz zabezpieczy plac budowy w sposób uniemożliwiający 

rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz 

każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprząta teren wokół budowy



II.5) Główny kod CPV: 45212330-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45420000-7

45432000-4

45442000-7

45443000-4

45332200-5

45332300-6

45311100-1

45311200-2

45315600-4

45315700-5

45317300-5

45314300-4

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:   lub dniach: 90

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od daty 

podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem 

było wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 

200 000,00 zł brutto – każda. W przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy 

realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio 

wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został 



określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia to warunek ten winien spełnić w całości co najmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 2) dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami (lub następującą osobą), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia: a) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownikiem robót elektrycznych w specjalności 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 



Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 

niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 



ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2) niniejszego rozdziału, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt 2.1) niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. 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 pkt 2 niniejszego 

rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 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. Przepis pkt 3 niniejszego rozdziału stosuje się. 

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. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 1) wykaz minimum 2 robót budowlanych, których przedmiotem było 

wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 200 

000,00 zł brutto – każda, 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 jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony z wykorzystaniem wzoru – 

załączniku nr 6 do SIWZ; 2) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały 

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

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



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

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności opłaconej polisy. 

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. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w 

Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale V SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o 

którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału 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. 3. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca 



zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert: 1) Ofertę na formularzu oferty 

sporządzoną z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie 

reprezentowanego (pełnomocnictwo) jeżeli ofertę składa pełnomocnik; Załączenie 

pełnomocnictwa jest wymagane, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (z wyłączeniem 

prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo 

należy dostarczyć w oryginale lub czytelnym odpisie poświadczonym za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie (np. konsorcja) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – stosowny dokument 

należy dołączyć do oferty; oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie 

zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3) Kalkulację ceny 

ofertowej (przedmiar robót wraz z wyceną robót). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni, od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6. 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, 

na zasadach określonych poniżej: 1) 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; 2) 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 art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp; 3) W odniesieniu 

do warunków dotyczących 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; 4) 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. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który 

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

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale III.4 pkt. 1.1)-3) 

niniejszego ogłoszenia; 8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny 

czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę 

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy 

podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu. 

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. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w 

wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione 

w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

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. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

konto bankowe Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1214 1000 0022 0470 8875 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 niniejszego 

rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w 

przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający 

dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał 

dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści 

gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku, ewentualnego ponownego wniesienia oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa 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 

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie

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

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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 oferty 60,00

długość okresu 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: 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w 

wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 2. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Z 

treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawionego w formie gwarancji/ 

poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz 

Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze 

wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania 

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 

uzasadnione lub nie. 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej 

niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 6. 



Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 2) 

30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

Informacje dodatkowe: 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielnie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp albo 

okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w pkt 3 – 6 

niniejszego rozdziału. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za 

zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 

ust.1 wzoru umowy, wynikającą z ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 4. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, gdy wystąpią: 1) 

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym: a) 

roboty nie rozpoczną się w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 wzoru umowy; b) wstrzymanie 

robót przez Zamawiającego; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej; 2) okoliczności powodujące przedłużenie z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne 

podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli 

uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację zadania; 3) inne przyczyny 

zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac; 4) okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, 

mimo zachowania należytej staranności; 5) konieczność usuwania kolizji, usterek, awarii, 



napraw niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bądź urządzeń przez 

ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania; 6) okoliczności 

wstrzymania robót przez uprawiony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 7) zmiany 

będące następstwem siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót – rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec, przed zawarciem 

Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 8) szczególnie niesprzyjające warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywania odbiorów, potwierdzonym i uzasadnionym pisemnie przez 

Wykonawcę; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 

niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w Umowy mogą ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wykonania 

przedmiotu zamówienia, ze względu na: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej 

generacji i zwiększających bezpieczeństwo; 2) konieczność zrealizowania robót przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub STWiOR, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, iż 

zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i nie będzie powodować pogorszenia jakości oraz 

podwyższenia ceny, a także spełniać będzie wszelkie wymagania Zamawiającego, opisane w 

dokumentacji projektowej i umowie; 3) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 4) zaistnienie okoliczności, gdy zmiana zakresu przedmiotu Umowy, stała się konieczna 

ze względu na interesy Zamawiającego. 6. Inne istotne zmiany Umowy są dopuszczalne, gdy: 

1) nastąpi zmiana podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy; 2) Wykonawca 

powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, które zgodnie z ofertą miał wykonać 

osobiście; 3) Wykonawca wykonana osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą miał być 

powierzony podwykonawcy do wykonania. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w pkt 6.1) i 6.2) niniejszego rozdziału, Zamawiający jest uprawniony do 



zweryfikowania doświadczenia podwykonawcy w stosunku do odpowiednich wymagań 

zawartych w SIWZ oraz złożenia sprzeciwu wobec jego zatrudnienia przy realizacji 

przedmiotu Umowy. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 6.3) 

niniejszego rozdziału, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego przedkładając mu stosowne oświadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca w 

swojej ofercie powołał się na wiedzę lub doświadczenie podwykonawcy z którego rezygnuje 

do oświadczenia Wykonawca przedkłada dokumenty wykazujące spełnianie przez Wykonawcą 

warunków udziału w postępowania w zakresie tych prac, które osobiście wykonywał. 9. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10.Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez 

Stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis 

wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 11. Warunki zmiany umowy zostały 

szczegółowo opisane we wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

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: 2019-08-19, 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 

> 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:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie 

przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego; 4) 

opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Szczegółowe informacje 

w zakresie środków ochrony prawnej zostały wskazane w rozdziale XVII SIWZ 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 




