
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.zuromin.ibip.net.pl 

 

Ogłoszenie nr 61974 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.  

Żuromin: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

tak  

 

Nazwa projektu lub programu 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV 

„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2. „Efektywność energetyczna” 

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: 

 
 

http://www.zuromin.ibip.net.pl/


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 i Miasto Żuromin, krajowy numer identyfikacyjny 

130377936, ul. Pl. Piłsudskiego  3, 09-300   Żuromin, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 23 6572 558, e-mail gkmizp@gmail.com, faks 236 572 540.  

Adres strony internetowej (URL): www.zuromin.ibip.net.pl 

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) 

tak  

www.zuromin.ibip.net.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

tak  

www.zuromin.ibip.net.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej 

Adres:  

Urząd Gminy i Miasta Żuromin - Pl. Pisudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu 

- pokój nr 17 

 

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: Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie 

Numer referencyjny: GKMiZP.271.2.4.2017 

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  



 

 

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 Nazwa zamówienia „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie” 2. Przedmiotem zamówienia: Przedmiot zamówienia 

udzielany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie zgodnie z programem funkcjonalno 

użytkowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), audytem energetycznym (Załącznik nr 2 do 

SIWZ) oraz Wykazem robót i dokumentacji (Załącznik nr 3a do SIWZ, Załącznik nr 3b 

do SIWZ). Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na podstawie programu 

funkcjonalno – użytkowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz audytu energetycznego 

(Załącznik nr 2 do SIWZ), Wykazu robót i dokumentacji (Załącznik nr 3a do SIWZ, 

Załącznik nr 3b do SIWZ) oraz wykonanie Audytu energetycznego ex-post, 2) 

Wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zakres robót podzielony jest na dwa 

etapy: Etap I obejmuje między innymi: - Ocieplenie stropodachu szkoły - Ocieplenie 

stropodachu sali gimnastycznej - Ocieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej - 

Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły - Ocieplenie stropodachu zaplecza hali 

sportowej - Ocieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej - - Ocieplenie stropodachu 

hali sportowej - Wymiana stolarki okiennej Etap II obejmuje między innymi: - Budowę 

wentylacji mechanicznej - Modernizację instalacji c.w. w tym częściową wymianę 

instalacji c.w.u. w łazienkach w hali sportowej i łazienkach szkolnych oraz w bloku 

żywieniowym - Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią - Modernizację 

oświetlenia z dostosowaniem do obowiązujących przepisów - Budowę instalacji 

fotowoltaicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do 

SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy - Zał. nr 1 do SIWZ Audyt energetyczny - Zał. 

nr 2 do SIWZ Wykaz robót i dokumentacji – Załącznik nr 3a do SIWZ, Załącznik nr 3b 

do SIWZ UWAGA: Załączony wykaz robót i dokumentacji jest materiałem 

pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nich 

elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez 

Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 3 Wykonawca zobowiązany jest przed 

przystąpieniem do robót przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia/akceptacji 

projekty wykonawcze na poszczególne elementy zadania: - Projekt ocieplenia ścian, 

stropów oraz wymiany stolarki okiennej - 4 egz. wraz ze STWiOR – 2 egz; - Projekt 

wentylacji mechanicznej – 4 egz. wraz ze STWiOR – 2 egz; - Projekt modernizacji 

instalacji c.w. w tym częściowa wymiana instalacji c.w.u. w łazienkach w hali 

sportowej i łazienkach szkolnych oraz bloku żywieniowym – 4 egz. wraz ze STWiOR – 

2 egz; - Projekt wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią – 4 egz. wraz ze STWiOR 

– 2 egz; - Projekt modernizacji oświetlenia z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów – 4 egz. wraz ze STWiOR – 2 egz; - Projekt instalacji fotowoltaicznej – 4 egz. 

wraz ze STWiOR – 2 egz; 4 Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót 

przedstawić Zamawiającemu projekty powykonawcze na poszczególne elementy 

zadania określone w pkt. 3.3 oraz audyt energetycznego ex-post dla przedmiotowego 



zadania termomodernizacyjnego – po 2 egz. 5 Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 6 W zakres 

zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy 

zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął efekt ekologiczny, gotowość do 

eksploatacji, został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 7 Materiały stosowane przez 

Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe 

i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 8 Wymagany minimalny okres 

gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi równy 

jest okresowi gwarancji. 9 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego oraz użytkowników o rozpoczęciu poszczególnych etapów robót z 

wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych. 10 Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji powykonawczej robót. 11 Proponuje się, aby wykonawca 

dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji 

lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 12 Przedmiot zamówienia będzie 

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 

Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2. „Efektywność 

energetyczna”; 13 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ 13.1 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga 

aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych 

zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy były wykonywane przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do 

końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku 

pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu 

wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Rodzaje 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty rozbiórkowe i 

demontażowe - ocieplenie stropodachu szkoły - ocieplenie stropodachu sali 

gimnastycznej - ocieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej - ocieplenie ścian 

zewnętrznych szkoły - ocieplenie stropodachu zaplecza hali sportowej - ocieplenie 

ścian zewnętrznych hali sportowej - ocieplenie stropodachu hali sportowej - wymiana 

stolarki okiennej - budowa wentylacji mechanicznej - modernizacja instalacji c.w. w 

tym wymiana instalacji c.w.u. - wykonanie systemu zarządzania energią - 

modernizacja oświetlenia - budowa instalacji fotowoltaicznej - kierowanie pojazdami 

- obsługa maszyn budowlanych - wykonanie prac porządkowych - wykonanie innych 

czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności 

wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót 



oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; 

dostawców materiałów budowlanych. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – 

Kodeks pracy: Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 13.2 W trakcie 

realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 13.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13.3 Wykonawca lub 

podwykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone 

w pkt 13.1 wraz z oświadczenie, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej zmianie wskazanych w 

wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na 

budowę. 13.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 13.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 



zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 13.5 tytułu niespełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13.1 czynności. 

13.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV:45321000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45332400-7, 

45331200-8, 71320000-7 

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  

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: 

data zakończenia: 30/09/2017 

 

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 wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe  



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 

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

jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej: - 1 zamówienie 

polegające na termomodernizacji budynku, którego zakres obejmował ocieplenie co 

najmniej 2000 m2 elewacji oraz wymianę stolarki okiennej, - 1 zamówienie polegającą 

na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 3kWp, - 1 zamówienie 

polegające na modernizacji lub wykonaniu oświetlenia w technologii LED o wartości 

co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy 00/100 zł), - 1 zamówienie 

polegające na budowie lub modernizacji wentylacji mechanicznej o wartości co 

najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł), - 1 zamówienie 

polegające na wykonaniu systemu zarządzania energią. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie. Do 

przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający 

zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej: - 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu 

budowlanego termomodernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3, - 1 

zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego instalacji 

fotowoltaicznej, - 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego 

oświetlenia w technologii LED, - 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu 

budowlanego wentylacji mechanicznej , - 1 zamówienie polegające na wykonaniu 

projektu systemu zarządzania energią. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie. Wykonawca może wykazać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt a) i b) w ramach 

jednego bądź kilku zrealizowanego zamówień. c) Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby: - 1 osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – pełniącą funkcję 

Kierownika budowy, - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – pełniącą funkcję Kierownika 

robót elektrycznych, - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń – pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych, - 1 osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń – pełniącą funkcję Projektanta, - 1 osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – pełniącą 

funkcję Projektant, - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 



gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – pełniącą funkcję 

Projektant. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile 

osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie. Przez w/w 

uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w/ 

uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 

1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 

r. (Dz.U. z 2016r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1946).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(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:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 



OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

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

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

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty; 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

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

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

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

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami.  

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) Dowód wniesienie wadium (jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz) 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 3) W 

przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi 4) 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy – Załącznik nr 7 do SIWZ  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

tak,  

Informacja na temat wadium  

1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest na 

podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100). 2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2016 r, poz. 359). 3 Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4 Wadium 

w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 

Żurominie Nr NRB: 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002 5 Oferta jest skutecznie 

zabezpieczona wadium, jeżeli pieniądz znajduje się na koncie Zamawiającego w 

terminie (godzina) składania ofert. 6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej 

niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy 

załączyć do oferty. 7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem ust. 13 8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 15.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13 Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 



wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14 Z treści gwarancji winno 

wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 

terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych . Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty 

maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 15 

Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem 

związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 16 Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium w sposób 

nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 

89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie  

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Gwarancja 40 

 

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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

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: nie  

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:  

nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

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. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wystąpienia 

okoliczności: 1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – zmniejszenia zakresu 



przedmiotu umowy wynikające np. z wprowadzonych zmian w dokumentacji 

technicznej, z obniżeniem wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia: w tym prawo do 

odszkodowania, 2) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w 

przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych oraz 

technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych 

wskazanych w SIWZ lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się 

niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub technologii 

nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem 

usunięcia wad. 3) w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia 

spowodowane zmianą dokumentacji technicznej; 4) w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; Wynagrodzenie 

należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze 

zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 5) zmiana personelu 

nadzorującego roboty; 6) zmiana podwykonawców, przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego. 7) 

zmiany terminów płatności – bez zmiany wynagrodzenia; 8) w zakresie dotyczącym 

zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach: a) ujawnienia wad 

dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót – o czas potrzebny 

do usunięcia błędów lub naniesienia poprawek przez projektanta w dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji technicznej; b) napotkania na nieruchomości, na której 

prowadzone są roboty budowlane warunków fizycznych mających wpływ na 

wydłużenie procesu inwestycyjnego m.in dotyczących prac, badań archeologiczno – 

architektonicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, instalacji 

lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót – o czas niezbędny do 

wykonania tych prac czy badań; c) wstrzymanie realizacji umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego; d) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów 

administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń itp., e) wstrzymanie budowy 

przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę f) działania siły 

wyższej, np. wojna, klęska żywiołowa, akty terroryzmu; g) wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

budowlanych między innymi długotrwałe intensywne opady deszczu powyżej 3 dni, 

powódź, wydłużający się okres zimy; termin wykonania robót przedłużony zostanie o 

czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót; fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

musi być odnotowany w dzienniku budowy i zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie 

Zamawiającemu; h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 

umowy. 2. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie na 



podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 

144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 3. Zmiana umowy może nastąpić na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

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: 25/04/2017, 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: 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: 
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