
 
 
Ogłoszenie nr 571681-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.  
 

Szkoła Podstawowa nr 4 im.Królowej Jadwigi: Wykonanie adaptacji 

pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Ostrowie Wielkopolskim wymiana instalacji sanitarnej wraz z hydrantami.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 

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: Szkoła Podstawowa nr 4 im.Królowej Jadwigi, krajowy 

numer identyfikacyjny 69409500000, ul. ul. Królowej Jadwigi  3 , 63400   Ostrów 

Wielkopolski, woj.wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 921 442, e-

mail sp4ostrow@wp.pl, faks 625 921 442.  

Adres strony internetowej (URL): www.sp4.nstrefa.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: 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) 

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.sp4.nstrefa.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:  

osobiście lub drogą pocztową  

Adres:  

Szkola Podstawowa nr 4 im.Królowej Jadwigi, ul.Królowej Jadwigi 3, 63-400 

Ostrów Wielkopolski 

 

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 adaptacji 

pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Ostrowie Wielkopolskim wymiana instalacji sanitarnej wraz z hydrantami.  

Numer referencyjny: ZP.1/2018  

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:  

tylko jednej części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (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 prac związany z 

realizacją zadania obejmuje między innymi: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 Wykucie wnęk pod grzejniki - 24,84 [m2], 1.2 Odbicie tynków z zaprawy 

cementowo - wapiennej - 612,0 [m2], 1.3 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 c - 

2,211 [m3], 1.4 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 c - 2,249 [m3]. 2. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.1 Ułożenie przewodu wtynkowegp 3 x 1,5 

[mm2] - 194,52 [m], 2.2 Ułożenie przewodu wtynkowego 4 x 2,5 [mm2] - 421,78 

[m], 2.3 Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na oprawy panelowych 

LED 60 x 60 [cm] 36 [W] - 23 [kpl.], 2.4 Wymiana istniejących opraw 

świetlówkowych na oprawy LED 60 x 60 [cm] o mocy min. 40 [W], IP 65, 

strumień świtlny min. 4960 [W] - 3 [kpl.], 2.5 Dostawa, montaż i uruchomienie 

nowej oprawy oświetleniowej awaryjnej nasufitowej np. LEVATON 3h firmy 



AWEX lub innej równoważnej - 8 [kpl.], 2.6 Dostawa i montaż oraz sprawdzenie 

dzaiałania oświetlenia awaryjnego w zakresie oznaczenia dróg ewakuacyjnych 

System MONITOR1 IP65 LED lub inny równoważny - 6 [kpl.], 2.7 Dostawa, 

montaż, zasilenie i uruchomienie suszarek elektrycznych do rąk w wykonaniu 

"antywandalowym" posiadające stosowne atesty bezpieczeństwa użytkowania - 2 

[kpl.], 2.8 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 

kabel światłowodowy - 210,39 [m]. 3. INSTALACJA C.O. 3.1 Dostawa, montaż 

podłączenie i uruchomienie nowych grzejników stalowych płytowych typu Vertcal 

- 12 [kpl.], 4. HYDRANTY WEWNĘTRZNE 4.1 Dostawa, montaż, podłączenie i 

uruchomienie hydrantów wewnętrznych skrzynkowych dn. 25 [mm] z wężem 

półsztywnym, sprawdzenie poprawności ciśnienia - 4 [kpl.]. 4.2 Dostawa, montaż, 

uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania zaworu pierwszeństwa 

zapewniającego wodę dla hydrantów wewnętrznych- 1 [kpl.], 5. INSTALACJA 

SANITARNA ZESPOŁU SANITARNEGO PRZEDSZKOLA 5.1 Umywalki 

przedszkolne np. KOŁO lub inne równoważne - 4 [kpl.], 5.2 Oczka ustępowe 

zawieszone dla przedszkolaków - 3 [kpl.], 5.3 Oczka ustępowe zawieszone 

standardowe - 1 [kpl.], 5.4 Brodzik natryskowy niski zapuszczony w podłogę 90 x 

90 [cm] - 1 [kpl.], 5.5 zawór czerlany ze złączką do węża - 1 [kpl.]. 6. PODŁOGA 

PRZEDSZKOLA 6.1 Posadzka z wywinięciem na ściany - wykładzina podłogowa 

rulonowa z PCV bez warstwy izolacyjnej o parametrach nie gorszych niż TARKET 

iQ OPTIMA: homogeniczna wykładzina winylowa, do użytku komercyjnego: 34, 

do użytku w przemyśle 43, CE. ISO. Grubość warstwy użytkowej/ całkowita - min. 

2,0 [mm], ciężar całkowity min. 2800 [g/m2], forma dostawy - rolki 25,0 x 2,0 [m], 

Ognioodporność: Klasa Bfi s1, niepalność. Grupa ścieralności Grupa T: mniejsza 

równa - 2 [mm3], oddziaływanie kółek krzesła - odporna, trwałość kolorów 

większa równa - 6, odporność chemiczna: dobra, ochrona przeciw bakteriom: nie 

sprzyja rozwojowi bakterii, antypoślizgowość: R11, wytrzymałość spoin większ 

równa 240 [N/50 mm] - 48,362 [m2]. 7. ROBOTY TYNKARSKO - MALARSKIE 

7.1 Tynki wewnętrzne ścian kat. II gr. 2,0 [cm] - 612,155 [m2], 7.2 Okładziny 

gipsowo - kartonowe sufitów i podniebień schodów gr. 12 [mm] - 236,14 [m], 7.3 

Malowanie ścian i sufitów farbą systemową np. SIGMA o wysokiej odporności na 



ścieranie - 848,295 [m2]. 8. ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU 

SANITARNEGO PRZEDSZKOLA 8.1 płyty ECOTHERM gr. 10 [cm] np. Płyta 

ECOTHERM TOPLINE XR to sztywna pianka PIR w obustronnej okładzinie z 

papieru kraft pokrytego aluminium. Jej wartość lambda = 0,023 W/(mK), (32 kg/1 

m3) i wysoce odporna na nacisk. ECOTHERM TOPLINE XR Płyta z 

termoizolacyjnej pianki PIR w obustronnej okŁadzinie z papieru kraft pokrytego 

aluminium. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła : = 0,023 W/(mK) 

Wymiary: 600x 1200mm , 1200 x 2400mm Grubość: od 30 do 160mm Nacisk: min 

150 kPa przy 10% odkształceniach Klasa ogniowa: E Gęstość: min.30 kg/m3 

Odporność na temperatury: krótkotrwale max 200oC długotrwale od -50 oC do 

+110 oC Wykończenie krawędzi: proste lub zamek - 14,99 [m2], 8.2 Płytki 

okładzinowe ścienne 30x60 cm; np. gress wysoki połysk - 42,126 [m2], 8.3 Płytki 

okładzinowe podłogowe 80x80 cm np. gres biały, antypoślizgowe - 14,99 [m2]. 9. 

POSADZKA KORYTARZA PRZYZIEMIA 9.1 Okładziny podłogowe z płytek z 

kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej 

cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 80x80 cm - 25,83 [M2]. 10. 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 10.1 Dostawa i montaż lustra na ścianach i nad 

umywalkami o wymiarach (120+225+60) x 90 [cm] (szlif krawędziowy 2,0 [cm]) - 

3,735 [m2], 10.2 Dostawa i montaż kompletu, ścianek i drzwi sanitarnych o gr. 20 

[mm] oraz wsporników i akcesorii montażowych ze stali nierdzewnej w systemie 

SANIPOL HPL-PR (lub innych równoważnych) - 14,742 [m2], 10.3 Dostawa, 

montaż, wycieraczki systemowe wewnętrzne 155 x 170 [cm] o konstrukcji z profili 

aluminiowych wypełnionych paskami rypsu i juty, osadzone w poziomie 

płaszczyzny posadzki w ramce ze stali nierdzewnej (wycieraczka i ramka nie 

wystają poza lico posadzki) - 1 [kpl.].  

 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45311200-2 
45331100-7 
45332200-5 



45332000-3 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-27  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2018-08-27 

 

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 warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę co najmniej 200 000,00 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie roboty budowlane 

polegające na budowie, remoncie podobnych obiektów na kwotę min. 100 000,00 

zł brutto każda. b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w 

trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami 

pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:  

konstrukcyjno – budowlanej,  sanitarnej wod-kan,co ,  elektrycznej  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 

 



 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 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:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, 5) 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, 6) 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, 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, 7. W przypadku, 

gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.6.4 – 7.6.6. SIWZ 

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

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

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

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1) w formie oryginału wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 



roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (na 

spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ) 2) w formie oryginału 

oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub 

kadry kierowniczej wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

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

1. Dokumenty składane wraz z ofertą. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na 

dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu: 1) w formie oryginału załącznik nr 2, w którym znajdują się 

oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, 2) w formie oryginału 

załącznik nr 3, w którym znajdują się oświadczenia wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złożył 

oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne 

oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

zawodowych dotyczących: 1) doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym 

mowa w pkt 6.2.3.a SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału 

(załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z 

wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne 

zaświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te 

zasoby, które musi:   wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się 



do dyspozycji zasób, zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji 

zasoby,  zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób,  zawierać zakres 

powierzonego zasobu,  zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego 

wykonawca powołuje się, zrealizuje te roboty budowlane, 2) osób zdolnych do 

wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.b. 

SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W 

sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 

4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i 

podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi:  zawierać 

nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby,  wskazywać nazwę i 

adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób,  zawierać okres, na 

jaki udostępniany jest zasób,  wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i 

zakres w realizacji zamówienia, 3) sytuacji finansowej innych podmiotów – na 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ: Zobowiązanie musi być 

złożone w formie oryginału (załącznik nr 4c). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży 

zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4c, przedstawia w ofercie w formie 

oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do 

dyspozycji te zasoby, które musi:   wskazywać nazwę i adres wykonawcy, 

któremu oddaje się do dyspozycji zasób, zawierać nazwę i adres podmiotu 

oddającego do dyspozycji zasoby,  zawierać okres, na jaki udostępniany jest 

zasób,  wskazywać rodzaj dokumentu i kwotę powierzonego zasobu oraz opis, w 

jaki sposób wykonawca będzie rzeczywiście korzystał z tego zasobu w trakcie 

realizacji zamówienia. 3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielnie zamówienia: 2) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokument, o 

którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, 3) wykonawcy składają wspólnie podpisany 

przez pełnomocnika dokument, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ. 4. 

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  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł. Słownie 

trzytysiącezłotych 00/100 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 



Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

z jednym wykonawcą  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

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 
gwarancja 40,00 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  



 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

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. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy 

Prawo budowlane. 2. Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 3. Wszelkie 

zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 

zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiany, o których mowa w 

ust. 3 mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 

przypadku: a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których 

wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia 

przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w 

związku z przedłużeniem tego terminu, b) konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych w dokumentacji, c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej 

lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji 

projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w 



trakcie realizacji zamówienia, d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na 

wniosek wykonawcy lub zamawiającego, e) pisemnego żądania wstrzymania robót 

skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu 

prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie 

zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. 

przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej, g) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 

uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do 

realizacji inwestycji, h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących 

wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego, 

j) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.). 2) dotyczyć zmian parametrów 

technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy 

parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót, b) aktualizacji rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących 

przepisów, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) być związane ze zmianą 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub 

warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 4) być 

związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. 5) być związane ze zmianą uchwały budżetowej. 5. Wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2, należy niezwłocznie zgłosić 

pisemnie osobom, o których mowa w § 15 pkt 1. 6. Ewentualne spory wynikłe na 

tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, 

właściwe miejscowo dla zamawiającego. 7. Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej 



integralną część.  

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: 2018-06-28, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 
 

Wydruk strony
 

 


