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Biuletyn Zamówień Publicznych 

Urząd Zamówień Publicznych 

  

       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 
X  Zamieszczenie obowiązkowe       
□  Zamieszczenie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:                       

Zamówienia publicznego     X               Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  □ 

Zawarcia umowy ramowej  □ 

 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

                                                           tak □                   nie X 
  

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 społecznie marginalizowanych 

 

                                                   tak   □                    nie   X 

 

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: [ …............ ] % 

 

              
 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  □   (jeżeli dotyczy) 

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  □   (jeżeli dotyczy) 

 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Postępowanie jest przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  □   (jeżeli dotyczy) 

 

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: 

 

1................................ 

2................................ 

 

Postępowanie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  

□   (jeżeli dotyczy) 

 

W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________________ 

 
I.1) NAZWA I ADRES 

 

Nazwa (firma): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Krajowy numer identyfikacyjny 1)   

Adres pocztowy: ul. Bydgoska 76 

Miejscowość: 

Piła 

Kod pocztowy: 

64-920 

Państwo: 

Polska 

Województwo: 

Wielkopolskie 

Tel.: 67 213 27 83 Faks: 67 213 27 76 E-mail: sekretariat@mosir.pila.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.mosir.pila.pl 
Adres profilu nabywcy   (jeżeli dotyczy): 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne   (jeżeli dotyczy): 

 

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

□ Administracja rządowa centralna 

□ Administracja rządowa terenowa 

□ Administracja samorządowa 

□ Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

□ Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

□ Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

□ Podmiot prawa publicznego 

 

x Inny   (proszę określić):jednostka budżetowa 

                                                 
1)W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 



3 

 

 
I.3) WSPÓLNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   (jeżeli dotyczy) 

 

Podział obowiązku 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 

 

X Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL)   (jeżeli dotyczy): 

www.bip.mosir.pila.pl-przetargi 

 
X Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 

dotyczy): 

www.bip.mosir.pila.pl-przetargi 
 

□ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem (jeżeli 

dotyczy): 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

□ Elektronicznie 

adres: _________________________________________________________________________ 

 

□ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
______________________________________________________________________________ 

 

X Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: w 

formie pisemnej na adres zamawiającego 

 

adres 2): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła , Sekretariat 

 

□ Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne   (jeżeli dotyczy). 

 

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: 

 

Remont i wyposażenie obiektu sportowego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 

-  roboty budowlano – instalacyjne na obiekcie 

 

Numer referencyjny   (jeżeli dotyczy):2/PN/2018 

                                                 
2)Adres pocztowy. 

http://www.bip.mosir.pila.pl-przetargi/
http://www.bip.mosir.pila.pl-przetargi/
http://www.bip.mosir.pila.pl-przetargi/
http://www.bip.mosir.pila.pl-przetargi/
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□ Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane               X        

 

Dostawy                             □ Usługi                               □ 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

 

Zamówienie podzielone jest na części:  tak □         nie  X 

 

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

□ wszystkich części 

□ maksymalnej liczby części: [....] 

□ tylko jednej części 

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 3)  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zaopatrzenia i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zaopatrzenia na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych  polegających na 

remoncie  obiektu sportowego położonego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Żeromskiego 90  w Pile 

obejmujących  w szczególności: 
a) roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, rozebranie 

posadzki z płytek z kamieni sztucznych, demontaż baterii umywalkowej, miski ustępowej, demontaż opraw 

oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

Materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i zutylizować. 

b) stolarka drzwiowa – montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych  z okuciami i ościeżnicą regulowaną, 

odpornych na uderzenia i na wilgoć  (kolor należy uzgodnić Zamawiającym),  wydzielenie w łazience dla osób 

niepełnosprawnych boksu, 

c) roboty tynkarskie, gładzie, malowanie, ułożenie glazury (wzory uzgodnić z Zamawiającym), izolacja 

przeciwwilgociowa 

d) instalacja sanitarna wod-kan – montaż ustępów ze spłuczką , montaż umywalek porcelanowych, montaż baterii 

umywalkowych, wykonanie odpływu liniowego na całej długości natrysków, dostawa i montaż siedziska 

natryskowego, poręczy natryskowych, dozowników mydła, papieru toaletowego itp. 

e) instalacja elektryczna - wymiana zamontowanych w sufitach podwieszonych, opraw oświetleniowych 

świetlówkowych na zestaw oprawa hermetyczna podwójna + 2x świetlówka LED , wymiana łączników instalacyjnych 

nieuszczelnionych podtynkowych: przełącznika krzyżowego wymiana gniazd instalacyjnych. 

Uwaga: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe dane techniczne i materiałowe określa dokumentacja 

projektowa, przedmiar robót, oraz inne dokumenty, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby 

przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji, SIWZ oraz we wzorze 

umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów 

oraz aktualną wiedzą techniczną. 

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy i nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są już znane. 

6. Wykaz pozostałych prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 

1) organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy; 

2) przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych znajdujących się na 

terenie budowy, 

3) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagany) oraz 

wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia; 

4) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń; 

5) wykonanie wszelkich uzgodnień oraz wymogów wynikających z warunków technicznych przyłączenia mediów 

                                                 
3)W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części. 
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(energia cieplna, energia elektryczna oraz gaz), poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych (jeśli taka 

konieczność wystąpi); 

6) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz przekazanie jej 

Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, DVD, dysk przenośny); 

7) wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 2 egz. dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja zawierająca w szczególności: projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym 

wynikiem prób i badań wymaganych dla danego typu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 

(protokoły badań i sprawdzeń, protokołu rozruchów, instrukcje użytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 

na wszystkie materiały wbudowane oraz zamontowane itp.). Dokumentacja winna być wykonana czytelnie, starannie, 

wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów, 

8) Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów 

postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. 

9) Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie 

wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów 

dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu 

jakościowego, wytrzymałościowego itp., nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany 

projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału, obciążają wykonawcę. 

UWAGA 

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

Dostarczone materiały powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do 

stosowania. 

Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia 

techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawcy mogą 

zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, 

tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i 

trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego 

koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót.   

7. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 

wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników wg wymogów  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

1) Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą 

m.in. zakres zamówienia określony we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z 

tytułu niespełnienia tych wymagań, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

II.5) Główny kod CPV     45212221-1   Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

Dodatkowe kody CPV:   
45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

45410000-4 – tynkowanie, 

45442100-8 – roboty malarskie, 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne, 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia   (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) 5) 

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 nowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 

                                                 
5)W przypadku części zamówienia, szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części podać w załączniku (oddzielnie dla każdej części). 
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ustawy Pzp: 

                                              tak □          nie X 

 

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 6): 

 

Okres w miesiącach:……..   lub     dniach  □ □ □ □ 

lub 

data rozpoczęcia: ……….…...  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 05/09/2018  (dd/mm/rrrr) 

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   (jeżeli dotyczy) 
Określenie warunków: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 7): …….……..…….……….………. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

a) Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu robót budowlano – instalacyjnych , o wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00 zł, 
wraz z załączeniem dowodów  określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, a także 

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej, 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 odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

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. 

UWAGA: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla 

potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej. 

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 

                                                 
6)Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
7)Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział w postępowaniu, którego 

przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
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średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, 

jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie 

publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego 

dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on 

opublikowany. 

 

b) Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 

następującymi osobami: 

kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co 

najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień oraz pełnił funkcję kierownika budowy na co 

najmniej jednej budowie polegającej na przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego w zakresie robót 

ogólnobudowlanych. 

Doświadczenie kierownika budowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

UWAGA: 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, 

rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z 

przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 

Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., w odniesieniu do obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie zdnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

 

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 X        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 X       nie □ 

 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia 

odpowiedzi „tak”): 

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

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

□ (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

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

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

□ (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

□ (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

□ (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 

POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

 

X Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

□  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
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POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,   O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 

 

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest  

przedłożyć nw. Dokumenty: 
 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

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

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. 

dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne; 

c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz.716). 
 

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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: 

1.1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V, pkt 1 

ppkt 2) lit b) SIWZ . 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 

wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie 

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

1.2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) 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, 

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; 

b) 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 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 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3)- III.6) 

 

Wykonawca załączy do oferty również: 

1) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – (jeśli 
dotyczy) 
2) Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
4) wypełniony kosztorys ofertowy (uproszczony). 
 

 

SEKCJA IV. PROCEDURA 

 
IV.1) OPIS 

 

IV.1.) Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony   X                             Przetarg ograniczony         □ 

Negocjacje z ogłoszeniem  □                              Dialog konkurencyjny       □ 

Licytacje elektroniczne      □                             Partnerstwo innowacyjne  □ 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:                          tak X     nie  □ 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 

5 000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy  złotych) 

Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:                tak □          nie X 

 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

                                  tak □        nie X / lub 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenie do ofert katalogów elektronicznych:   

                            tak □        nie X 
 

Informacje dodatkowe 8): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej   (jeżeli dotyczy): 

                                    tak □        nie x / lub 

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   (jeżeli dotyczy) 

                                    tak □         nie x 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

                                    tak □        nie x 

 

                                                 
8)Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia 

dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji potrzebnych do sporządzenia ofert, ze złożonych katalogów 

elektronicznych. 
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

 

Liczba wykonawców 

 

albo minimalna liczba wykonawców      lub maksymalna liczba wykonawców 

 

Kryteria  selekcji wykonawców: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

IV.1.7) Informacja na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów   (jeżeli dotyczy): 

 

Umowa ramowa będzie zawarta:  z jednym wykonawcą  □     z kilkoma wykonawcami  □ 

 

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej : 

 

Informacje dodatkowe 9): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

                                       tak □       nie X 
 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

(jeżeli dotyczy): _________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznej systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych: 

                                     tak □        nie X 
 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 

ramach umowy ramowej/dynamicznej systemu zakupów: 

                                    tak □        nie X 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem) 

                                     tak□        nie X 
 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Należy wskazać elementy, których wartość będzie przedmiotem aukcji elektronicznej: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

                                     tak □       nie X 
 

                                                 
9)Należy uwzględnić informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z 

którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze 

konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru wykonawcy; informacje na temat możliwości dokonania przez zamawiającego wyboru odnośnie 
zawierania umowy ramowej bądź po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa 

ramowa bądź opcjonalnie – bezpośrednio z wybranym wykonawcą, z którym została zawarta umowa ramowa, warunki, na których będzie możliwe 

skorzystanie z jednej lub z drugiej opcji. 
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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: 

 

Akcja jednoetapowa □                       czas trwania: _________________________________ 

 

Akcja wieloetapowa □ 

 

etap nr                                                         czas trwania etapu 

_________                                                 ________________                      

_________                                                 ________________   

_________                                                 ________________      

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

                                           tak □        nie □ 
 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: _________________________________________ 

 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2) Kryteria 

 

1.Cena oferty brutto 

2.Okres udzielonej rękojmi na przedmiot zamówienia 

3. Doświadczenie kierownika budowy 

Znaczenie 

 

60 % 

25 % 

15 % 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp   (przetarg nieograniczony) 

  

                                       tak X      nie □ 

 

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne   (jeżeli dotyczy) 

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: ___________________________________________ 
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielania zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 

negocjacji: 

                                     tak □        nie □ 
 

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

                                    tak □         nie □ 
 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczby 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:  tak □     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 ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

                                                        tak □         nie □ 
 

Informacje dodatkowe:___________________________________________________________________________ 

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna   (jeżeli dotyczy) 

 

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: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie, minimalnych wysokości postąpień: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Licytacja jednoetapowa   □       czas trwania:_____________________________________ 

 

Licytacja wieloetapowa   □ 

 

etap nr                                                                       czas trwania etapu 

__________________                                              ___________________________ 

__________________                                              ___________________________ 

__________________                                              ___________________________ 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępowań zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

 

                                           tak □         nie □ 
 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

 

Data:      /     /                          (dd/mm/rrrr)                                   Godzina: 

 

Termin otwarcia licytacji elektroniczne: _____________________________________________________________ 

 

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 X        nie □ 
 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności 

wymienionych niżej: 

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w 

szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty budowlane; 

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne 

warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne 

deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ 

na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków 

pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i 

Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem 

z najbliższej stacji meteorologicznej; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 

z przyczyn od Zamawiającego niezależnych; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót; 

d) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego 

realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji; 

f) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony 

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

i) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W 

szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, 

oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania 

legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy. 

j) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

k) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 

niezawinionych przez wykonawcę, 

l) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 

a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących 

w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 

wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona; 

b) dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót; 

c) w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 

5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 

a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, 

w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta 

materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo 

właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym 

potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, 

jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

b) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń 

losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te 

osoby warunków SIWZ; 

c) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie 

podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego 

podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,  o ile nie sprzeciwia się to 

postanowieniom SIWZ; 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

e) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy; 

f) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy; 

g) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie o inne osoby, nie wymienione w SIWZ w celu usprawnienia 

realizacji zadania. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędna jest pisemne informacja 

Zamawiającego o dodatkowych osobach przed ich zaangażowaniem do pracy zespołu. 

6. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: 

a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy; 

b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu 

niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych 

okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie 
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umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed 

terminem realizacji zamówienia; 

c) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z 

opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa; 

d) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie 

prawo ich nieuwzględnienia. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV.6.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym   (jeżeli dotyczy):_________________________ 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym   (jeżeli dotyczy): _____________________________ 

 

IV.6.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

 

Data:  21/06/2017      (dd/mm/rrrr)                                     Godzina: 11:00 

 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

                                    tak □        nie x 
 

Wskazać powody: ______________________________________________________________________________ 

 

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

postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

IV.6.3) Termin zawiązania ofertą 

 

Do:       /        /         (dd/mm/rrrr) 

lub 

okres w dniach:  30           (od ostatniego 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 

do sfinansowania całości lub części zamówienia 

 

                                  tak □      nie X 
 

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 przeznaczone 

                               tak □       nie X 

 

IV.6.6) Informacja dodatkowe: 
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ZAŁĄCZNIK I * 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

CZĘŚĆ nr                 NAZWA     …………………………………………………………. 

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 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny kod CPV 
.    .    .      -  

 

Dodatkowe kody CPV 

.    .    .      - 

.    .    .      - 

.    .    .      - 

 

 

3) WARTOŚĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PODAJE INFORMACJE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA): 

wartość bez VAT: [……….]       Waluta: [………..] 

LUB 

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach: □□    lub    dniach: □□□□ 
lub 
data rozpoczęcia: □□/□□/□□□□(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  .../../…. (dd/mm/rrrr) 

5) KRYTERIA OCENY OFERT1) 

Kryteria 

1) ……………………... 

2) ……………………... 

 

Znaczenie2) 

………. 

………. 

6) Informacje dodatkowe:  

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 

 

 


