
Ogłoszenie nr 304334 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.  

Miastków Kościelny: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w Gminie 

Miastków Kościelny  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

nie  
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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 Miastków Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 71158232200000, 

ul. Rynek  6, 08420   Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, państwo , tel. 025 7511286 w. 32, e-mail 

inwestycje@miastkowkoscielny.pl, faks 257 544 007.  

Adres strony internetowej (URL): www.miastkwkoscielny.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.miastkwkoscielny.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

tak  

www.miastkowkoscielny.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 
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 



sposób: 

nie  

Adres:  

Urząd Gminy Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 8-420 Miastków Kościelny 

 

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 świetlicy 

wiejskiej w Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny  

Numer referencyjny: I.271.3.2016 

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: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wymianę stolarki okiennej PCV: 

61,81m2 2. Docieplenie budynku styropianem gr. 10cm: 629,02m2 3. Wymianę bram garażowych: 

21,57m2 4. Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku: 

17,18m2 5. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu 

komórkowego: 10,85m3 6. Wykonanie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej: 19,23m2  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45321000-3, 45420000-7, 45262500-6 

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) 
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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: 31/10/2016 

 

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 szczególnych wymagań 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 

(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

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

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – 1 (jedną) robotę 

budowlaną polegającą na wykonaniu prac budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia 

budynku wykonanych za kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 

złotych brutto);  

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

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

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

Informacje dodatkowe: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w tym w szczególności co najmniej przedstawi: a) oświadczenie na temat 

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności kadry 

kierowniczej, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; b) wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o 

podstawie dysponowania tymi osobami w tym: b1) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (pełniącą rolę 

Kierownika robót ). B2) co najmniej 3 osób, które będą bezpośrednio związane z wykonywaniem 
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zamówienia (pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani łącznie) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (t.j Dz. U. z 2014 roku poz. 1278). W przypadku legitymowania się uprawnieniami 

wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien 

odpowiadać w/w specjalnościom. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą 

biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni 

wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w 

zakresie terminologii budowlanej, w specjalności występującej przy realizacji zamówienia.  

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)  

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

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

(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 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

1 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji 

właściwego organu - (załącznik Wykonawcy); 2 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

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

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 



zamówienia (pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani łącznie) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (t.j Dz. U. z 2014 roku poz. 1278). W przypadku legitymowania się uprawnieniami 

wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien 

odpowiadać w/w specjalnościom. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą 

biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni 

wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w 

zakresie terminologii budowlanej, w specjalności występującej przy realizacji zamówienia.  

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)  

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

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

(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 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

1 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji 

właściwego organu - (załącznik Wykonawcy); 2 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

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

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 



Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy); 4 Oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5 Oświadczenia Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 6 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 

6 ustawy; 7 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 

ustawy. 8 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 

2016r. poz. 716); 9 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dokumenty 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zamawiający wymaga 

przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu 

pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego 

dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego 

Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: − reprezentowanie 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, − zaciąganie w imieniu 

wykonawców zobowiązań, − złożenie oferty wspólnie, − prowadzenie korespondencji i 

podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument 

pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, Dokumenty podmiotów trzecich: W celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) przedstawienia oryginału 

pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów, które określają w 

szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres 

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 



Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy); 4 Oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5 Oświadczenia Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 6 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 

6 ustawy; 7 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 

ustawy. 8 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 

2016r. poz. 716); 9 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dokumenty 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zamawiający wymaga 

przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu 

pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego 

dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego 

Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: − reprezentowanie 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, − zaciąganie w imieniu 

wykonawców zobowiązań, − złożenie oferty wspólnie, − prowadzenie korespondencji i 

podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument 

pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, Dokumenty podmiotów trzecich: W celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) przedstawienia oryginału 

pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów, które określają w 

szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres 

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 



dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 – 6.2.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

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

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert); c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.3 SIWZ, zastępuje się 

je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert); Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej 

SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy 

podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 

ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

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 Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego (dokument Wykonawcy), Zamawiający uzna dokument za spełniający 

wymagania, jeżeli z dokumentu wynika, iż składka za ubezpieczenie została opłacona, a w przypadku 

gdy nie będzie to wynikać z treści dokumentu – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty 

składki za ubezpieczenie (potwierdzony przez bank lub operatora pocztowego odcinek polecenia 

dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego). W przypadku składek na ubezpieczenie 

których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat 

których termin płatności został oznaczony przed upływem terminu składania ofert. 2 Wykaz robót 

budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 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 te zostały wykonane zgodnie z przepisami 



dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 – 6.2.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

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

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert); c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.3 SIWZ, zastępuje się 

je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert); Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej 

SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy 

podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 

ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

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 Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego (dokument Wykonawcy), Zamawiający uzna dokument za spełniający 

wymagania, jeżeli z dokumentu wynika, iż składka za ubezpieczenie została opłacona, a w przypadku 

gdy nie będzie to wynikać z treści dokumentu – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty 

składki za ubezpieczenie (potwierdzony przez bank lub operatora pocztowego odcinek polecenia 

dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego). W przypadku składek na ubezpieczenie 

których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat 

których termin płatności został oznaczony przed upływem terminu składania ofert. 2 Wykaz robót 

budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 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 te zostały wykonane zgodnie z przepisami 



prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego 

na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3 Oświadczenie na temat wielkości średniego 

rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej, w ostatnich trzech latach 

przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania); 4 

Wykaz osób, skierowanych przez 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 (wg. wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).  

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  

W przypadku propozycji urządzeń/ materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, dokumentów potwierdzających dane techniczne/ 

certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) tych 

urządzeń/materiałów W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty, tabeli 

porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń/materiałów, zawierającej w jednej 

kolumnie wszystkie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ich parametry, zaś w drugiej – 

parametry urządzeń/materiałów oferowanych pod rygorem odrzucenia oferty (w przypadku, gdy z 

treści kosztorysu ofertowego lub innego dokumentu załączonego od oferty będzie wynikać nazwa 

producenta i numer katalogowy/ model lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego urządzenia/ materiału równoważnego, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę na podstawie art. 26 ust 6 ustawy do uzupełnienia tabeli porównawczej). 

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

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  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie:dwa tysiące złotych) 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 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 dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/ 2. Wadium 



prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego 

na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3 Oświadczenie na temat wielkości średniego 

rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej, w ostatnich trzech latach 

przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania); 4 

Wykaz osób, skierowanych przez 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 (wg. wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).  
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POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

W przypadku propozycji urządzeń/ materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, dokumentów potwierdzających dane techniczne/ 

certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) tych 

urządzeń/materiałów W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty, tabeli 

porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń/materiałów, zawierającej w jednej 

kolumnie wszystkie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ich parametry, zaś w drugiej – 

parametry urządzeń/materiałów oferowanych pod rygorem odrzucenia oferty (w przypadku, gdy z 

treści kosztorysu ofertowego lub innego dokumentu załączonego od oferty będzie wynikać nazwa 

producenta i numer katalogowy/ model lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego urządzenia/ materiału równoważnego, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę na podstawie art. 26 ust 6 ustawy do uzupełnienia tabeli porównawczej). 

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

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  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie:dwa tysiące złotych) 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 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 dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/ 2. Wadium 



wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 27 9210 

0008 0056 4834 2000 0030 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu 

potwierdzającego wniesienie wadium z dopiskiem: wadium na: Termomodernizację budynku 

świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 16.09.2016r. do godz. 9:45. 4. Wadium złożone w innej formie 

niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu Gminy w 

Miastkowie Kościelnym przed upływem terminu składania ofert a kserokopię dokumentu załączyć do 

oferty. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści 

dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 6. 

Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 7. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

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

przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione 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 prze Wykonawcę. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

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:  



wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 27 9210 

0008 0056 4834 2000 0030 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu 

potwierdzającego wniesienie wadium z dopiskiem: wadium na: Termomodernizację budynku 

świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 16.09.2016r. do godz. 9:45. 4. Wadium złożone w innej formie 

niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu Gminy w 

Miastkowie Kościelnym przed upływem terminu składania ofert a kserokopię dokumentu załączyć do 

oferty. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści 

dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 6. 

Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 7. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

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

przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione 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 prze Wykonawcę. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

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:  



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 90 

gwarancja i rękojmia 10 

 

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 



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 90 

gwarancja i rękojmia 10 

 

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:  



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:  

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokona-no wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień 

umowy: 1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1) Zmiany 

spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) Klęski żywiołowe; b) Skrajnie 

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację 

usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy 

Wykonawcy; b) Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) W przypadku 

zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) O 

charakterze niezależnym od Stron, b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

Umowy, c) Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, d) Której nie można przypisać drugiej Stronie. 3) Zmiany będące następstwem 

innych okoliczności: a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 2. Zmiany zakresu prac i sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiana zakresu prac 

wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy (w tym ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 2) Konieczność wprowadzenia zmian do 

zakresu prac, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wy-konania); 3) Konieczność zrealizowania prac przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych (ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 4) Konieczność zrealizowania prac przy 

pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu 

umowy, lub jego estety-ki istotnie nie zmieniające założeń i celów (ewentualna zmiana ceny o ile 

wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 5) Konieczność zaniechania wykonywania części prac. 3. 

Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do prac, o których mowa w ust. 2 i ust 5 

– ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości prac na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli prace nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są 

niezbędne do rozliczenia prac zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty 

na średnich aktualnych na czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD 

uwzględniający: - narzuty zysku, - koszty pośrednie, - stawki robocizny, - ceny materiałów i pracy 

sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady 

rzeczowe z odpowiednich kata-logów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 

4. Inne zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne 

przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 



 

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:  

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokona-no wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień 

umowy: 1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1) Zmiany 

spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) Klęski żywiołowe; b) Skrajnie 

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację 

usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy 

Wykonawcy; b) Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) W przypadku 

zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) O 

charakterze niezależnym od Stron, b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

Umowy, c) Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, d) Której nie można przypisać drugiej Stronie. 3) Zmiany będące następstwem 

innych okoliczności: a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 2. Zmiany zakresu prac i sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiana zakresu prac 

wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy (w tym ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 2) Konieczność wprowadzenia zmian do 

zakresu prac, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wy-konania); 3) Konieczność zrealizowania prac przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych (ewentualna 

zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 4) Konieczność zrealizowania prac przy 

pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu 

umowy, lub jego estety-ki istotnie nie zmieniające założeń i celów (ewentualna zmiana ceny o ile 

wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 5) Konieczność zaniechania wykonywania części prac. 3. 

Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do prac, o których mowa w ust. 2 i ust 5 

– ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości prac na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli prace nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są 

niezbędne do rozliczenia prac zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty 

na średnich aktualnych na czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD 

uwzględniający: - narzuty zysku, - koszty pośrednie, - stawki robocizny, - ceny materiałów i pracy 

sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady 

rzeczowe z odpowiednich kata-logów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 

4. Inne zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne 

przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 



zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez 

Zamawiającego w SIWZ; 2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca 

realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień 

składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego. 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 4) zmiana Wykonawcy, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 5. 

Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji 

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie na-stępujące warunki: a) zmiana 

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 

15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Pzp 

przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – wprowadzenie zmiany 

wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia 

wpływu zmian, o których mowa w lit. a-c, na koszty wykonania za-mówienia przez Wykonawcę, 

zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu zmian: kosztorys 

przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczbę pracowników zatrudnionych do realizacji 

zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem zdrowotnym, - dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług 

dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia; Wprowadzone 

zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie pod-lega zmianie, je-żeli zmiana 

wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 Pzp zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi 

na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiany postanowień 

zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z 

późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz 



zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez 

Zamawiającego w SIWZ; 2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca 

realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień 

składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego. 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 4) zmiana Wykonawcy, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 5. 

Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji 

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie na-stępujące warunki: a) zmiana 

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 

15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Pzp 

przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – wprowadzenie zmiany 

wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia 

wpływu zmian, o których mowa w lit. a-c, na koszty wykonania za-mówienia przez Wykonawcę, 

zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu zmian: kosztorys 

przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczbę pracowników zatrudnionych do realizacji 

zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem zdrowotnym, - dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług 

dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia; Wprowadzone 

zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie pod-lega zmianie, je-żeli zmiana 

wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 Pzp zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi 

na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiany postanowień 

zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z 

późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz 



wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone 

klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

Data: 16/09/2016, godzina: 09:45,  

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  

> Oferta powinna być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na 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: 

 



wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone 

klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

Data: 16/09/2016, godzina: 09:45,  

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  

> Oferta powinna być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na 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: 

 


