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Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach: Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka

Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II 
 

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

 
 
Ogłoszenie nr 539314-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. 
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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: Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach, krajowy numer identyfikacyjny

30007735800000, ul. ul. Ostrowska  49 , 63-405  Sieroszewice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

0-62 73 96 282, e-mail goksieroszewice@onet.pl, faks 0-62 73 96 282. 

Adres strony internetowej (URL): 

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
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Nie 

www.zgkraszkow.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: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

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: Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego

Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II 
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Numer referencyjny: ZP-1-2019 

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 robót

przewidziany do wykonania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY W SIEROSZEWICACH - ROZBUDOWA ZAPLECZA SCENICZNEGO - ETAP II/2019

ZAKRES ROBÓT (Krótki opis techniczny): 1. ROBOTY STANU SUROWEGO OTWARTEGO 1.1

Wiązary deskowe konstrukcji dachu - 76,475 [m2], 1.2 Pokrycie dachu z blachy alu - cynk gr. 0,7 mm -

76,475 [m2], 1.3 Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 3 x 10 cm - 76,475 [m2]. 1.4 Wykucie przejśc

użytkowych - 3,077 [m3], 2. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Okna PCV w piwnicy - 3,59 [m2], 2.2

Okna PCV na parterze - 8,411 [m2]. 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 3.1 Tynki

wewnętrzne wapienno - cementowe ścian - 257,632 [m2], 3.2 Tynki wewnętrzne wapienno - cementowe

sufitów - 74,80 [m2], 3.3 Licowanie scian płytkami 60 x 30 cm - 18,584 [m2], 3.4 Sufity podwieszone o

konstr. metalowej wypeł. spras. wełną mineral. - 41,78 [m2], 3.5 Dwukrotne malowanie farbą lateksową -

268,346 [m2], 3.6 Posadzka z płytek ceramicznych 60 x 60 cm - 6,0 [m2], 3.7 Posadzka z płytek na

podeście schodów - 7,03 [m2], 3.8 Okładziny stopni systemowymi kształtkami klinkierowymi - 25,48

[m], 3.9 Poręcze schodów ze stali nierdzewnej - 18,279 [m], 3.10 Podkłady betonowe gr. 4,0 cm - 74,80

[m2], 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNETRZNE 4.1 Docieplenie ścian parteru i stropodachu
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styropian. FS20 gr. 15 cm - 89,475 [m2], 4.2 Obróbki blacharskie tytan - cynk - 6,177 [m2]. 5.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5.1 Przewody elektryczne 3 X 1,5 mm2 - 285 [m], 5.2 Przewody

elektryczne 3 x 2,5 mm2 - 235 [m], 6. INSTALACJA SAP 6.1 Przewód okablowania SAP

CHTKSHekwFE 180/PX90 1 x 4 x 0,8 - 65,0 [m], 7. INSTALACJA C.O. 7.1 Rurociągi instalacyjne

stalowe dn. 20 [mm] - 33,00 [m], 7.2 Rurociągi instalacyjne stalowe dn. 25 [mm] - 16,00 [m], 7.3

Rurociągi instalacyjne stalowe dn. 32 [mm] - 38,00 [m], 8. INSTALACJA WOD. - KAN. 8.1 Rurociągi

PCV dn. 160 mm - 30,50 [m], 8.2 Rurociągi PCV dn. 50 mm - 9,807 [m], 8.6 instalacja rurociągów dn.

20 [mm] - 10,575 [m], 

 

II.5) Główny kod CPV: 45212000-6 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45421100-5

45400000-1

45321000-3

45311200-2

45312100-8

45331100-7

45332200-5

 

 

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
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-26 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-07-26

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) 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 dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku na

kwotę min.150 000,00 zł brutto każda. b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie

przedmiotowego zadania w specjalności: - konstrukcyjno– budowlanej. - Instalacji elektrycznej, -

Instalacji wod-kan 

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 



18.04.2019 Ogłoszenie o.html

file://7-komputer/E - Magda/KATALOG ZIMsc/INWESTYCJE BIEŻĄCE/SIEROSZEWICE-GOK/PRZETARG-2019/Ogłoszenie o.html 7/17

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) 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, 2) 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, 3) 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
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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, 1. W

przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.7.3. – 7.7.5. 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. 2. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także

dokumenty dotyczące tych podmiotów określone w pkt 7.7.3. – 7.7.5. SIWZ. 3. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa

oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.3. – 7.7.5. SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym

egzemplarzu podpisany przez pełnomocnika dokument, o którym mowa w pkt 7.7.1. – 7.7.2. SIWZ.

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 7) wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

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

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

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

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

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (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
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nr 8 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ), 

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. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży 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 na potrzeby

realizacji zamówienia 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 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,  zawierać zakres,  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. 2. Wykonawca

składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia

podwykonawcom (załącznik nr 5). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielnie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokument, o którym mowa w pkt

7.1.1. SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym egzemplarzu podpisane przez pełnomocnika

dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2. i 7.3. SIWZ. dokument składany po opublikowaniu

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w

formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie

zamówienia, dokument, o którym mowa w pkt 7.5. SIWZ składa oddzielnie każdy z wykonawców.

dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 6. Zamawiający

przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. – 6.2. SIWZ: 1) w formie

oryginału wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

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

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

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

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (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 8 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ), odpis z właściwe

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 4000,00 zł.

 

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:
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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: 

 

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: 
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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 
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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: 
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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
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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 terminów, o których

mowa w § 2 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.), k)

zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 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; 2) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na

zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 3) być związane z

zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 4) dotyczyć zmian
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koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez zamawiającego dofinansowania ze źródeł

zewnętrznych, 5) dotyczyć zmian spowodowanych zmianami w planie wydatków dot. przedmiotowej

inwestycji. 6) być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego. 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: 2019-05-06, 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
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