
 

 

Ogłoszenie nr 560454-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.  

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: Wykonanie robót budowlanych wraz 

z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i 

modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. 

Karola Szymanowskiego” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury  

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, krajowy 

numer identyfikacyjny 35707768700000, ul. ul. Zwierzyniecka  1 , 31103   Kraków, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 4229477, , e-mail 

administracja@filharmonia.krakow.pl, , faks +48 12 4224312.  

Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia.krakow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

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.filharmonia.krakow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.filharmonia.krakow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ul. Zwierzyniecka 1 31 - 103 Kraków, 

(sekretariat, II piętro)  

 

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: Wykonanie robót budowlanych 

wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i 

modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. 

Karola Szymanowskiego”  

Numer referencyjny: ZD.271.2.2017/BZP/POIiS  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie 

Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji 

dofinansowanej z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „Remont konserwatorski i 

modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. 

Karola Szymanowskiego”. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zakres 



zamówienia obejmuje w szczególności: a. Prace remontowe, konserwatorskie i 

modernizacyjne w budynku istniejącym; b. Roboty budowlane i instalacyjne; c. Zabudowę 

dziedzińca; d. dostawę wyposażenia; e. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Charakterystyka obiektu: Budynek 

murowany z elementami konstrukcji żelbetowej sali, żelbetowymi stropami, 

trójkondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dwu kondygnacyjnym skrzydłem 

oficynowym, przykryty dachem mansardowym nad ryzalitem wejściowym i bocznymi 

dachami trójspadowymi, pulpitowymi od strony oficynowej (sala i oficyna). Podstawowe 

dane i parametry zamówienia: a. Długość elewacji frontowej: 48,81/33,21m b. Wysokość 

budynku: 24,90m c. Ilość kondygnacji nadziemnych: 3-5 d. Ilość kondygnacji podziemnych: 

1 e. Poziom ±0.00= 208,18 m n.p.m. f. Powierzchnia działki nr 65/3: 289,14 m2 g. 

Powierzchnia działki nr 65/4: 1585,74 m2 h. Powierzchnia razem: 1874,88 m2 i. 

Powierzchnia zabudowy - budynek istniejący: 1658,88m2 j. Powierzchnia zabudowy - 

budynek wraz z rozbudową: 1874,88m2 k. Kubatura budynku istniejącego: 36887,70m3 l. 

Kubatura budynku istniejącego wraz z rozbudową: 40991,90m3 m. Powierzchnia całkowita: 

6188,23 m2 Szczegóły zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45453100-8 

45410000-4 

45421100-5 

45432000-4 

45442000-7 

45310000-3 

45330000-9 

45321000-3 

44112600-4 

45331200-8 

45343000-3 

44221000-5 

39531400-7 

39717000-1 

45261000-4 

45454000-4 

45111291-4 

32412100-5 

32410000-0 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 

Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w 

zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w umowie 

dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających może 

obejmować w szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z dostawami 

określone w SIWZ.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 

do 30 września 2018 r. od dnia zawarcia umowy (włącznie z prawomocną decyzją o 

dopuszczeniu do użytkowania).  

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w 

szczególności: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, 

że: a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 5.000.000,00 zł, dopuszczalne jest tu wykazanie przez Wykonawcę/Wykonawców 

środków własnych lub środków z kredytu obrotowego lub z kredytu odnawialnego lub innego 

kredytu, o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub 

promesy kredytowej lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 5.000.000,00 zł, b) 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę min. 10.000.000,00 zł  

Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt III.1.2) winien spełniać co najmniej jeden 

z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 



udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w 

szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) wykonali co najmniej: 1.1.1. dwa zamówienia polegające na wykonaniu prac 

budowlanych w zakresie remontu obejmującego co najmniej konserwację lub wymianę 

materiałów elewacyjnych, stolarki drzwiowej i okiennej, sztukaterii dla obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków, wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 1 mln PLN brutto każde; 

1.1.2. jedno zamówienie polegające na przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności 

publicznej którego elementy zabezpieczono przed drganiami komunikacyjnymi oraz 

wykonano akustyczne zabezpieczenie pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN 

brutto. 1.1.3. dwa zamówienia polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, 

słaboprądowych, przeciwpożarowych, gaśniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto każde 

1.1.4. dwa zamówienia polegające na wykonaniu prac budowlanych w branży konstrukcyjno-

budowlanej w tym podbijanie fundamentów istniejącej budowli o wartości nie mniejszej niż 3 

mln PLN brutto każda; Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na 

podstawie wykazu wykonanych usług, określonego w Rozdziale VI, według kryterium 

spełnia/nie spełnia. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia 

jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty 

wszczęcia niniejszego postępowania. 1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. dysponują co najmniej: 1.2.1. jedną osobą – mającą pełnić funkcję kierownika 

budowy, posiadającą: i. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie 

z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; ii. 

doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub 

remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności iii. uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 1.2.2. jedną osobą mającą pełnić funkcję 

kierownika robót, posiadającą: i. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w 

ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 

krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego; ii. doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy 

budowie lub remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności; 1.2.3. jedną osobą mającą 

pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą: i. uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z 

aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; ii. 



doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub 

remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności; 1.2.4. jedną osobą mającą pełnić funkcję 

kierownika prac konserwatorskich, posiadającą: i. kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ii. doświadczenie w pełnieniu co 

najmniej 2 krotnie funkcji kierownika prac konserwatorskich. 1.2.5. jedną osobą mającą 

pełnić funkcję funkcje kierownika robót ds. akustyki posiadającą, co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w projektowaniu lub nadzorowaniu przedsięwzięć związanych z akustyką lub 

elektroakustyką lub inżynierią dźwięku lub adaptacją/wykończeniem wnętrz w zakresie 

akustyki Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła nie więcej niż dwie funkcje 

kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień lub funkcje kierownika robót w zakresie 

posiadanych uprawnień z funkcją osoby przeznaczonej do nadzoru i kierowania pracami w 

zakresie akustyki pomieszczeń jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i 

doświadczenia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w innym kraju Ocena 

spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób, o którym 

mowa w Rozdziale VI SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia.  

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

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

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

Tak  

Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt III.1.3) winien spełniać co najmniej jeden 

z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu 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: 

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

 

 

 

 

 

 

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: i. 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp; ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu; iii. zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

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

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości.; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

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

lub iii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 

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

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 4. Dokument, o którym mowa w pkt 2. powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w pkt. 3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4. stosuje się.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty: a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: i. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. ii. wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

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

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik 3 

do SIWZ; iii. 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, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ. iv. informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; v. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą tabelę - materiały pomocnicze do ustalenia 

kosztów inwestycji – na których podstawie Wykonawca opracuje dyrektywny harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, jako załącznik do umowy, będący podstawą do 

odbiorów, rozliczeń, naliczania kar itp. Tabela stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 

Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia 

wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie uzupełnionej tabeli – 

materiał pomocniczy do obliczenia kosztów inwestycji – stanowiącej załącznik nr 1A do 

SIWZ wraz z przedstawieniem kosztorysów uproszczonych i zestawienia materiałów, 

urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi, ze wskazaniem na przykład 

producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp dla całości zamówienia. Cena musi 

uwzględniać wymagania i zapisy SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji 



projektowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik 6 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

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

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.1) 1 lit. a. ppkt i. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w 

punkcie III.4) lub III.5), jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile 

nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio 

oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu 

złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której 

Zamawiający może je pobrać W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców (spółki cywilne/konsorcja), oświadczenia i dokumenty, składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak 

podstaw do wykluczenia. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Wykonawcy ci składają 

oddzielnie.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy 

PLN) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium 

wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 

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

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

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 

2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 91 1020 2892 0000 5602 0589 2049. 5. Wadium 

wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie 

gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej 

wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a okres jego ważności 

nie może być krótszy niż okres związania ofertą  

 

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



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Nie  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod 

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą 

wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności 

Zamawiający, dopuszcza: 1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących 

przypadkach: a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i 

niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub 

takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 

archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów 

podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 

geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub 

sposobie wykonania robót, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez 

Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w 

dokumentacji projektowej, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania 

osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, d) zwłoki w działaniu 

instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas 

(termin) wynikający z przepisów prawa, e) konieczności wykonania robót budowlanych 

objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania 

zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z 

Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia 

dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, f) konieczności 

wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne: - polegają na tym, że Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 

określonego w umowie, - nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, - 

konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: (i) 

materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, 

wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu 

zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub 

lepszymi, (ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów 

prawa budowlanego, (iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne 

wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), (iv) w trakcie realizacji Przedmiotu 

zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas 

trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane 

wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2) 

rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) 



zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym 

terminie, b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 

technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 

asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z Umowy pracami i robotami. 3) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Strony dokonają 

stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po 

przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w 

rozumieniu m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 

uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 

osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Strona występująca o zmianę 

postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie. 1) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu 

zmiany na termin realizacji Umowy. 2) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

aneksu. 5. Dla potrzeb niniejszej Umowy „siła wyższa” (dalej jako: „Siła Wyższa”) oznacza 

zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski 

żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i 

strajki. 6. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać 

danego obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 7. Strona 

Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków Umowy. 8. 

Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 

dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających 

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi 

podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie 

wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 9. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony 

niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 10. 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. 

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e 

PZP; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 PZP; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w 

ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 12. W przypadku o którym mowa w ust. 11 

powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2017-11-24, godzina: 13:00,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zamawiający stawia wymagania związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru 

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

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

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

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być 

wnoszone: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez 

ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaca przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego w SIWZ. 5. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 powyżej. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. 



Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w 

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 

Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 10. Zabezpieczenie 

ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy. 11. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 12. Wypłata, o której mowa w pkt 11 powyżej, 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 14. Kwota pozostawiona 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i 

jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


