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Ogłoszenie nr 552023-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.  

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu: Przebudowa i 

przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby 

utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu: „Przyjazny Dom”. 

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  

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020.  

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  

Tak  

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: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w 

Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 36672762600000, ul. Pułaskiego  9 , 26-

600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 368 09 04, 48 368 09 04, e-mail 

zamowienia@cuwradom.pl, zamowienia@cuwradom.pl, faks +48(48)3680901.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.cuwradom.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: 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  

http://bip.cuwradom.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http://bip.cuwradom.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  

Tak  

adres  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 

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 przystosowanie 

części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia 

Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu: „Przyjazny Dom”.  

Numer referencyjny: DZP.271.1.34.2019  

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:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 

przebudowy i przystosowania części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy 

na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „ Przyjazny 

Dom”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań: Zadanie I pn. Przebudowa 

części pomieszczeń w budynku DPS Zadanie II pn. Przystosowanie części pomieszczeń w 

budynku DPS 2. Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w 

szczególności: 1) W zakresie zadania I – Przebudowa części pomieszczeń w budynku DPS: a) 

Wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji hydrantu przeciwpożarowego: − montaż 



 

 

rurociągów, − montaż armatury wody zimnej, − montaż osprzętu p. poż, − montaż urządzeń, 

− próby szczelności i badania instalacji, − wykonanie izolacji termicznej, − regulacja 

działania instalacji. b) Roboty remontowe i renowacyjne: − wykonanie nadproży i nowych 

otworów drzwiowych, − dobudowa ścian działowych, − roboty budowlane związane z 

instalacją wentylacji mechanicznej. c) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: − 

wykonanie kompletnych rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z próbą szczelności, 

płukaniem, wykonaniem izolacji, − wykonanie robót towarzyszących, tj.: wykucie bruzd w 

ścianach, zamurowanie i zabetonowanie. d) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: − 

demontaż grzejników żeliwnych wraz zaworami lub dwuzłączkami, − wykonanie rurociągów 

instalacji c.o. z tworzyw sztucznych wraz z rurami przyłącznymi, − płukanie instalacji c.o. 

wraz z wykonaniem prób ciśnieniowych, − wykucie z muru wsporników stalowych, 

zamurowanie przebić - miejsca po wspornikach. e) Wykonanie instalacji wentylacji. f) 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 2) W zakresie 

zadania II – Przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS a) Roboty instalacyjne 

elektryczne b) Roboty remontowe i renowacyjne: − tynki, okładziny ścian, malowanie, − 

naprawa posadzek, − przygotowanie podłoża, wykonanie okładzin podłogowych, − montaż 

drzwi wewnętrznych, obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej. c) Roboty 

instalacyjne wodne i kanalizacyjne: − montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, 

natryskowych, − montaż umywalek porcelanowych wraz z postumentami, − montaż zlewów, 

zlewozmywaków stalowych wraz z syfonami, − montaż kompletnych urządzeń sanitarnych 

(elementy montażowe, ustępy, przyciski do spłuczek. d) Wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania: − kompletowanie, montaż i wykonanie próby szczelności grzejników 

aluminiowych, − montaż grzejników stalowych, − montaż termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, głowic termostatycznych, zaworów odcinających powrotnych, − wykonanie 

próby instalacji c.o. wraz z dokonaniem regulacji e) Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. 

2.1 Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej wskazana została kategoria 

obiektu budowlanego: XI. W opinii Zamawiającego dla robót budowlanych dotyczących tej 

kategorii należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Zamawiający 

przypomina równocześnie, iż zgodnie z przepisami prawa ustalenie właściwej stawki podatku 

VAT pozostaje po stronie Wykonawcy, a wskazanie podanej wyżej wysokości stawki, ma 

jedynie charakter pomocniczy. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy 

opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent 

lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do 

określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 

4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 

zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych 

o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta 

itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla 

Wykonawcy). 2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi 

załączniki do niej: dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem 

robót. 2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i 

przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu 

budowy, w szczególności zabezpieczenie istniejącej podłogi w korytarzu, 2) uporządkowanie 

terenu po budowie, 3) likwidacja placu budowy, 4) Wykonawca we własnym zakresie dokona 

utylizacji materiałów z rozbiórki - ewentualny zysk z tego tytułu winien skalkulować w cenie 

ofertowej. oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze 

względu na sztukę budowlaną. UWAGA: realizacja robót winna być prowadzona w sposób 

minimalizujący utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu obiektu, a etapy prac winny być 



 

 

uzgodnione z Dyrektorem DPS lub wyznaczoną osobą z Działu Gospodarczego CUWDPS w 

Radomiu. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu 

zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości 

na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45215213-3 

45310000-3 

45331100-7 

45331200-8 

45331210-1 

45331220-4 

45332000-3 

45332200-5 

45453000-7 

 

 

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:  3   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

3    

 

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: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez 

Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 razy wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające 

na budowie, remoncie lub modernizacji budynku o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 

120.000 złotych.  

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: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał, w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imiona i nazwiska osób, (minimum 

jedna) którymi dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, legitymujących 

się kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi, niezbędnymi do wykonania 

przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej 

powierzone, tj. osobą na stanowisko: − kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

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

wcześniej obowiązujących przepisów, − kierownika robót posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i 

urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, − kierownika robót posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, 

instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się możliwość pełnienia wyżej 

wymienionych funkcji przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. Do sporządzenia wykazu osób oraz oświadczenia że osoby które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można 

wykorzystać załączone do SIWZ wzory. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą 

"zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy 

może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie 

uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp. UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte 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 2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

2018 poz. 2272).  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o 

których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert). UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku 

załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).  

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. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

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

wykonane (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty 

potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej). Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dowody określające czy roboty 

budowlane o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacja 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. Dokumenty należy złożyć w 

oryginale lub elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 



 

 

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty 

(Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany 

do ich złożenia).  

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  

Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 

dotyczących 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 powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z 

w/w podmiotów – załącznik 1A i 1B do SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie 

wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i 

jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 

zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 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 wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 

Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. 2. 

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z 

otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu w formie elektronicznej oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 369). Wzór oświadczeń określony jest jako załącznik 2A i 2B do SIWZ. 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 o udzielenie 

zamówienia. UWAGA: Zamawiający informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

(informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po 

otwarciu ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w 

pełni obciąża Wykonawcę.  

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:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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



 

 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja jakości 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:  

Istotne zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: 

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót 

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w 

oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót , robót zamiennych lub 

dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że 

wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub 

konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej 

przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w 

razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o 

zasadności dokonania zmian w dokumentacji, b) w przypadku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej 

stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki 

podatku), c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, 

nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które 

lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia 

pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie 

można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. d) w 

przypadku ubiegania się przez Zamawiającego o dodatkowe środki zewnętrzne – w zakresie 

wymaganym w procesie aplikowania o w/w środki, bądź w zakresie wynikającym z umowy o 

dofinansowanie. 2) terminu wykonania zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych, 

uzupełniających bądź dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga 

dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) jeżeli wykonie zamówienia 

dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek 

okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub 

uwarunkowań prawnych i administracyjnych. d) w przypadku zaistnienia na placu budowy 

niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych przeszkód, e) w przypadku aplikowania przez 

Zamawiającego o środki zewnętrzne – o okres odpowiadający wymogom procesu 

aplikacyjnego, bądź umowy dot. zewnętrznego dofinansowania, f) w przypadku 

niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur prawnych, 

administracyjnych itp. Uwaga: Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres 

odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres 

konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących 

przesłanką do wydłużenia terminu. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki 

losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez 

Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.  

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: 2019-06-19, 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  

 

 

 

 

 


