
Ogłoszenie nr 549560-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.  

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach: BO – „Aktywne Zawodzie! Żyj zdrowo i 
sportowo!” – remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach przy ul. Staszica 2 
 

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  
Tak  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi: Pełnomocnik 
Zamawiającego: Michał Słota, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.01.2017r. 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach udzielonego w trybie art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn.zm.). Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.  
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: Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach, krajowy numer 
identyfikacyjny 72427000000, ul. ul. Staszica  2 , 40230   Katowice, woj. śląskie, państwo 
Polska, tel. 322 552 084, , e-mail zsznr1katowice@post.pl, , faks 322 552 084.  
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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.cuw.katowice.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.cuw.katowice.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:  
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  
Adres:  
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, kancelaria  
 
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: BO – „Aktywne Zawodzie! Żyj 
zdrowo i sportowo!” – remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. 
gen. Jerzego Ziętka w Katowicach przy ul. Staszica 2  
Numer referencyjny: ZP/528/2017  
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 są roboty budowlane obejmujące 
prace związane z remontem i wyposażeniem pomieszczenia małej sali gimnastycznej 
położonej na parterze budynku na salkę fitness. Z sali korzystać będą uczniowie i osoby 
dorosłe w grupach 10-osobowych. Ćwiczący uczęszczający na zajęcia na siłowni korzystać 
będą z istniejącego przy dużej sali gimnastycznej zaplecza sanitarnego ( szatnie, umywalnie i 
sanitariaty osobne dla chłopców i dziewcząt). Zakres prac: - wymiana posadzki w sali na 
sportową, - zamurowanie 1 z dwóch otworów wejściowych do pomieszczenia, - wymiana 



pionów kanalizacyjnych znajdujących się w pomieszczeniu, - wydzielenie zaplecza ścianką z 
płyt gipsowo-włóknowych 2x1,25 cm na ruszcie systemowym gr 7,5 cm, - obudowa pionów 
kanalizacyjnych i c.o. płytami gipsowo-włóknowymi, - w obudowie pionów c.o. 
zamontowanie przy każdym pionie tuleji wentylacyjnych 40 mm, - oczyszczenie ścian z 
warstw farby, - wykonanie gładzi gipsowych ścian i malowani farbą zmywalną (kolory do 
ustalenia z inwestorem), - zamontowanie luster do ćwiczeń, - ścianę nad rzędem luster 
malować farbą projekcyjną w kolorze szarym, - malowanie grzejników po uprzednim ich 
oczyszczeniu farbą ftalową w kolorze jasnoszarym, - wykonanie sufitu podwieszonego na 
ruszcie systemowym z płyt gipsowo-włóknowych gr. 1,25 mm, - malowanie sufitu w kolorze 
białym, - wykonanie nowego oświetlenia w sali – oprawy energooszczędne ledowe, - 
wykonanie stanowiska komputerowego z rzutnikiem i podłączenie do niego internetu, - 
zamontowanie kamery i podłączenie do monitoringu szkolnego, - wykonanie renowacji drzwi 
wejściowych do Sali, - wykonanie renowacji drabinek gimnastycznych (4 sztuki), - 
zamontowanie drabinek gimnastycznych w nowym, wskazanym miejscu, - wyposażenie sali 
w sprzęt do ćwiczeń fitness. Wyposażenie siłowni Zgodnie z wytycznymi jako wyposażenie 
siłowni w przyrządy do ćwiczeń przyjęto: - bieżnia fitness - 1 szt. - orbitrek - trenażer 
eliptyczny - 1 szt. - mata ochronna pod urządzenia- 2 szt. - step fitness - 10 szt. - hantle 1,5 
kg- 10 par (20 sztuk) - piłki fitness -10 szt. - skakanki - 10 szt. - maty do ćwiczeń fitness - 10 
szt. - stolik prezentacyjny - 1 szt. - komputer przenośny - 1 szt. - głośniki - 2 szt. - szafa szer. 
160 cm - 1 szt. - kamera monitoringu - 2 szt. - lustra fitness - 9 szt. Sprzęt powinien być 
certyfikowany PN-EN 957 i spełniać normy bezpieczeństwa. Zastosować sprzęt minimum 
półprofesjonalny. Wyposażenie instalacyjne - Pomieszczenie wyposażone jest w wentylację 
grawitacyjną i c.o. - Wykonane zostanie nowa instalacja elektryczna gniazd wtykowych i 
oświetleniowa, internetowa i monitorująca podłączona do centrali monitoringu.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45210000-2 
45330000-9 
45332400-7 
 
 
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: 2017-09-15  
 
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:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez 
Wykonawcę, że: a) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Uwaga: Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza w 
stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych 
państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 65). b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na remoncie i/lub przebudowie i/lub 
rozbudowie budynków lub pomieszczeń o wartości co najmniej 50 000,00zł brutto każde. 
Uwagi: 1. Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej 
dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla 
Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności 
technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót 
budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej dwukrotne - powtórzenie 
każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia]. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] potencjału w zakresie tego 
warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty 
poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego rodzaju robót budowlanych 
[przedsięwzięć] o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład 
konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden 
podmiot. 3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, 
że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez 
Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających 
zakresowi warunku. 4. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych 
zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego 
przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega 



na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, 
zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których 
te zdolności są wymagane.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 1. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o 
której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA: Ze względu na 
zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie 
podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez 
podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie musi zostać złożony 
przez wszystkich Wykonawców do oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny 
dokument, o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 
ust. 2 „uPzp” wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w 
rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane 
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp ustawy Pzp. c) 
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których 
wskazane zdolności dotyczą. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. e) 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: e.1. 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub e.2. zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ  
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:  
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, którego oferta została najwyżej 
oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących 
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. wykazu robót budowlanych 
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 - wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na 
zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi 
wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.  
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)  
Do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do 
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); 
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do 
oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do 
SIWZ  
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:  
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:  
 
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 Znacz
enie 

1. Cena oferty 60,00 
2. Okres gwarancji na roboty budowlane 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) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły 
wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, 
obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie 
uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, 
których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne 
od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można 
uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: • warunki uniemożliwiające realizację robót 
budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni; • ujawnienia w 
trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z 
dokumentacji technicznej; • realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) działania osób trzecich 
albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość 
wykonywanych robót, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub 
fizycznych; d) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w 
dokumentacji projektowej, e) kiedy Zamawiający wstrzyma roboty lub nastąpi przerwa w 
realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia; f) 
nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia 



Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiany obowiązującej 
stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy 
– wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do 
obowiązujących przepisów. b) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad 
płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. 3) Inne 
zmiany: a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy, b) zmiany osób 
wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji 
umowy oraz innego zatrudnionego personelu. c) w zakresie zmiany albo rezygnacji z 
podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy na którego 
zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2017-07-27, 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  
 
 
 

  


