
 
 

 

Ogłoszenie nr 618627-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.  

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy: 
Termomodernizacja i prace remontowe Budynku Warsztatowego położonego na terenie 
Zespołu Rezydencyjnego ks. Czartoryskich przy ulicy Czartoryskich 8 - IUNG - PIB w 

Puławach 
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  
Wskazane zamówienie jest współfinansowane między innymi w ramach projektu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania 
1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Tytuł projektu : Termomodernizacja obiektów 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach Nr POIS.01.03.01-00-
0194/16  
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: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy 
Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 7929500000, ul. ul. Czartoryskich  8 , 
24100   Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 47 86 700, e-mail 
dzp@iung.pulawy.pl, faks 81 47 86 900.  
Adres strony internetowej (URL): www.iung.pulawy.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)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.iung.pulawy.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:  
pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z SIWZ  
Adres:  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. 
Czartorykich 8, 24-100 Puławy, Sekretariat Instytutu  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i prace 
remontowe Budynku Warsztatowego położonego na terenie Zespołu Rezydencyjnego ks. 
Czartoryskich przy ulicy Czartoryskich 8 - IUNG - PIB w Puławach  
Numer referencyjny: DZP.220.ZP34PN34.2018.ZM  
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: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont 
Budynku Warsztatowego znajdującego się na działce Nr 2416/16, w obrębie ew. Puławy, 
stanowiącej teren Zespołu Rezydencjalnego ks. Czartoryskich. Budynek nie jest wpisany 
indywidualnie do rejestru zabytków, natomiast znajduje się na obszarze objętym wpisem 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/150. Obiekt posadowiony na 
niewielkiej skarpie od strony północnej, ściany fundamentowe wyniesione około 3,5 m ponad 
poziom terenu. Budynek wybudowany w XIX w. jako parterowy, częściowo podpiwniczony, 
jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o wymiarach 12,22m x 103,58m. 
Powierzchnia użytkowa wynosi 981,4 m2 . Prace remontowe w związku z różnymi źródłami 
finansowania podzielono na dwa zadania: (termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z 
zewnętrznymi elementami architektonicznymi), w których to wyodrębniono następujące prace 
budowlanych i instalacyjnych: 1) Termomodernizacja. a) Docieplenie stropu nad parterem o 
powierzchni 1211,35 m2, które obejmuje: - przygotowanie powierzchni poprzez usunięcie 
zewnętrznej warstwy glinobitki wraz z demontażem istniejącego górnego poszycia z desek na 
belkach stropowych, oczyszczenie elementów konstrukcyjnych wraz z ich impregnacją 
preparatami grzybo - i owadobójczymi, - ułożenie warstw izolacji cieplnej z wełny mineralnej 
w przestrzeni stropu pomiędzy belkami, b) Wymiana istniejącej skrzynkowej stolarki 
okiennej, ilość - 59 szt, prace będą obejmowały: - wykucie okien , krat i parapetów 
wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworów montażowym pod nowe okna, - montaż 
okien drewnianych, jednoramowych spełniających założone parametry izolacji termicznej 
oraz montaż nowych parapetów wewnątrz i na zewnątrz obiektu, c) Wymiana stolarki 
drzwiowej, ilość - 7 szt., prace będą obejmowały: - demontaż istniejących drzwi poprzez 
wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - zamontowanie drzwi drewnianych płycinowych, 
spełniających założone parametry izolacji termicznej, d) Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania poprzez demontaż istniejących rur i grzejników i wykonanie nowej instalacji wg 
załączonego projektu. 2) Remont elewacji i zewnętrznych elementów architektonicznych, a) 
Odkopanie i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych budynku . b) Rozbiórki i 
demontaże fragmentów istniejących opasek i schodów zewnętrznych, c) Remont elewacji 
murowanych ścian zewnętrznych, poprzez skucie zasolonych powierzchni tynku na cokołach, 
odbicie odspojonych warstw tynku z powierzchni ścian, przygotowanie powierzchni pod 
tynki oraz uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych. d) Remont i odtworzenie elementów 
zewnętrznych w postaci schodów wejściowych, opaski wokół budynku oraz fragmentów 
chodnika dojścia do budynku, e) Remont elementów blacharskich odwodnienia dachu, 
wymiana rynien i rur spustowych. 2.1. Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera dokumentacja 
projektowa składająca się z: 2.1.1 Inwestorskiego przedmiar robót zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 2a - 2c do SIWZ, 2.1.2 Opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wykazem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, 2.1.3 Dokumentacji projektowa zgodnie z 
wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, 2.1.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ Uwagi: 
Zamawiający zaleca aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadzili 
wizję lokalną terenu, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w 
ofercie ewentualnych dodatkowych prac wyżej nie przewidzianych, a których 
przeprowadzenie zapewni prawidłowe wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający, 
na podstawie art. 29 ust. 3a, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.): 1) rodzaj czynności 



niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących 
budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) 
sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a -Wykonawca, w 
terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że 
osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, 
na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie 
realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy 
o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje 
sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 4. 
Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 5. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co 
do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r. poz. 290 ze zm.). 6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być 
również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 7. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w 
odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje 
przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 10. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne powinien do oferty 
dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku 
do określonego przez Zamawiającego (np. certyfikaty, testy higieniczne PZH, aprobaty 



(rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta, karty 
techniczne itp.), umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych, użytkowych 
i jakościowych. W przypadku nie powołania się wraz z ofertą na równoważne rozwiązania, 
wybrany Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego z nazwą 
konkretnego asortymentu a w przypadku sporządzenia kosztorysu ofertowego wraz ze 
sformułowaniem „lub równoważne" Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 
konkretny asortyment wpisany w kosztorys ofertowy. 11. W trakcie wykonywania prac ( 
robót) obiekt oraz tereny przyległe będą użytkowane przez Zamawiającego , w związku z tym 
Wykonawca musi w szczególności uwzględnić, m.in.: - prowadzenie robót w sposób 
zapobiegający powstawaniu szkód na mieniu i osobach, - odpowiednim zabezpieczeniem 
terenu budowy pod kątem BHP, P.POŻ., dostępu osób trzecich, - usuwaniem gruzu-należy 
kalkulować wraz z kosztami jego utylizacji, - wymaganiami materiałowymi - określono w 
projektach -konieczność zapewnienia komunikacji z budynkiem wraz z wykonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń BHP, Oprócz czynności uwzględnionych w ramach 
prowadzonych w/w. robót, Wykonawca musi zaplanować ww. prace i uwzględnić w swojej 
ofercie koszty związane z: organizacją placu budowy, Roboty będą realizowane w czasie 
pracy osób użytkujących budynek, co wiąże się z obowiązkami Wykonawcy (np. 
koniecznością wcześniejszego poinformowania o robotach, zapewnienie drożności, właściwą 
koordynacją robót, minimalizacja uciążliwości prac, codzienne usuwanie gruzu i bieżące 
utrzymywanie porządku, wcześniejsze zawiadomienie użytkowników parkingu wewnętrznego 
itp.) - powiadomienie przedstawicieli Zamawiającego przynajmniej poprzedniego dnia 
roboczego do godz. 12.00 i uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiającego wejścia ze 
zgłaszanymi pracami. W przypadku zagrożenia terminów realizacji zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest realizować prace w dniach ustawowo wolnych ( np.: niedziele, święta) w 
ramach wynagrodzenia wynikającego z jego oferty. Przedmiot zamówienia musi być oddany 
Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania po dokonaniu 
wszystkich odbiorów technicznych. Wymagany okres gwarancji jakości minimum 36 
miesięcy (zgodny z ofertą) licząc od dnia odbioru końcowego chyba, że udzielona przez 
dostawców materiałów i urządzeń gwarancja przewiduje dłuższy okres. W okresie gwarancji 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad oraz wymiany 
zamontowanych instalacji i urządzeń, w których stwierdzono wady, z wyłączeniem 
uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej eksploatacji w terminie 7 dni licząc od daty 
pisemnego (listem lub faksem lub e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia 
podpisania protokołu odbioru przez obie strony (bez zastrzeżeń). 12. Zamawiający wyraża 
zgodę na udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. W przypadku zamiaru 
powierzenia określonej części robót budowlanych Podwykonawcy/om, Wykonawca 
zobowiązany jest wpisać części zamówienia. 12.1 Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty budowlane, usługi i 
dostawy wykonane przez Podwykonawców. 12.2 Odpowiedzialność Wykonawcy za działania 
lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, 
która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona 13. Zamawiający ustala 
kosztorysową formę wynagrodzenia Wykonawcy. 14. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 
zamówień, o których mowa w art.67 ust.l pkt 6 i 7. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 
umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu. 18. Zamawiający nie przewiduje 
przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu. 19. Zamawiający 
nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 20. 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 21. 



Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu. 22. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 23. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia. 24. W przypadku 
powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W 
przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału podwykonawców.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45454000-7 
45111220-6 
45262500-6 
45410000-4 
45261210-9 
45111300-1 
45421000-4 
45421100-5 
45442100-8 
45450000-6 
45331100-7 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN  
(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: 2019-06-28  
 
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 stawia warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone: - co najmniej dwie roboty związane 
z remontem budynku o wartości 200 000 złotych brutto każda, oraz Zamawiający uzna ww. 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowanie do realizacji 
zamówienia spełniają niżej określone wymagania: - kierownik budowy- posiada uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie adekwatnym do 
przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz - kierownik robót 
instalacyjnych( instalacje sanitarne) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach instalacji sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 
krajowym Osobami na wskazane powyżej stanowiska mogą być również osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a 
w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 
2016, poz.65). Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość 
języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy 
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także 
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych 
przez Zamawiającego.  
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 



 
 
 
 
 
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:  
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w/w 
oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w 
rodz. XI pkt.7 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:  
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 1) wykazu 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, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do 
SIWZ; W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że 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 wykonał 
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone: - co najmniej 
dwie roboty związane z remontem budynku o wartości 200 000 złotych brutto każda, 2) 
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 



uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do 
SIWZ; W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że osoby skierowanie do 
realizacji zamówienia spełniają niżej określone wymagania: - kierownik budowy- posiada 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie adekwatnym do 
przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz - kierownik robót 
instalacyjnych( instalacje sanitarne) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach instalacji sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 
krajowym. 3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega 
na zasobach podmiotu trzeciego  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków udziału w 
postępowaniu w tym zakresie  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.Wypełniony i podpisany: formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. 
Wypełniony i podpisany: kosztorys ofertowy( Szczegółowy wraz z tabela elementów 
scalonych) – oryginał dokumentu opracowany w oparciu o inwestorski przedmiar robót – wg 
zał. 2a- 2c do SIWZ 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie 
poświadczonej kopii. Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w pkt. VI.V 1- 2 
stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
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 
Okres gwarancji jakości 25,00 
Doświadczenie kierownika budowy 9,00 
Doświadczenie kierownika robót instalacyjnych ( instalacje sanitarne) 6,00 
 
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 Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  



 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
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:  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 
przypadkach: 1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień 
wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) wystąpienia 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 
zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy. Poprzez warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót należy 
rozumieć warunki atmosferyczne, które w sposób znaczny odbiegają od warunków 
panujących w ostatnich 20 latach na terenie realizowanych robót, c) poleceń wydawanych 
przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z 
uchybień Wykonawcy, d) wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o 
znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających 
prowadzenie robót. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę Konserwatora 
zabytków. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi. 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego 
polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, e) wystąpienia 
istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 
niezbędny na usuniecie wad w projekcie, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, 
mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy. g) 
epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, h) siłą 
wyższą za którą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą Strony Umowy, 
zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym 
charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne 
zaburzenia życia społecznego, w szczególności: a) wprowadzenie stanu wojennego na terenie 
obejmującym również miejsce wykonywania robót budowlanych, akty terroryzmu, b) 
katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, c) strajk (z 
wyłączeniem strajku wewnętrznego w firmie Wykonawcy), a posiadający wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy, d) temperatura powietrza poniżej minus 5 stopni Celsjusza występująca 
o godzinie 8:00, potwierdzona na piśmie przez Inspektora Nadzoru w założonym przez 
Kierownika Budowy dzienniku temperatur, wykluczająca wykonanie robót zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i technologią robót i utrzymująca się co najmniej przez okres 
następujących po sobie 5 (pięciu) dni. 2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach 
przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania 
robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. 
wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 
Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 
oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu 
wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 
Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku 
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) 
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 



zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się 
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) 
konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) stały się 
konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 
projektowej, f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, g) są korzystne 
dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie 
eksploatacji przedmiotu zamówienia, h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3) Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) 
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, b) konieczność 
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, c) konieczność wprowadzenia zmian będzie 
następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu. 4) Zamawiający przewiduje 
dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w 
szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót 
budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, c) 
konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia 
roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych 
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 
umowy, e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
inne podmioty inwestycjami. 5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika 
budowy, kierowników robót budowlanych, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać 
warunki określone w umowie, ofercie oraz SIWZ . 6) W przypadku zmiany ustawowej stawki 
podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w 
rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. 7) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 
2015r., poz. 2008 ze zm.), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 8) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 9) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadkach wskazanych w pkt 6 i 7, jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania 
zmiany tej wysokości, w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
takie żądanie. W zgłoszeniu Wykonawca szczegółowo opisze i przedstawi wyliczenia 
wpływu zmian opisanych w pkt 6 i 7 na koszt wykonania zamówienia. Opis i wyliczenie 
powinny zostać poddane badaniu biegłego rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich 



rzetelności i prawidłowości. Wykonawca do zgłoszenia załączy opinię biegłego rewidenta. W 
przypadku, gdy opinia biegłego potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania 
zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. 10) w 
przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 11) w 
przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 
uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może 
nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  
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: 2018-10-05, 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  
> polski  
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 Nie  



IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 
 

Specjalista                                                                                                                                Kierownik Działu 
Maciej Zakiewicz                                                                                                                       Agnieszka Stawarz 

…………………………………                                                                                                …………………………………….. 
/sporządził/                                                                                                                      /zatwierdził/ 

 

 
 


