
 

Ogłoszenie nr 592493-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.  

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: „Modernizacja i adaptacja na cele 

wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek 1,3,5" 

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  

„Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w 

Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek 1,3,5"  

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: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, krajowy numer 

identyfikacyjny 70108810000000, ul. ul. Narutowicza  64 , 09-200  Sierpc, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 752 883, e-mail skansen@mwmskansen.pl, faks 

242 755 820.  

Adres strony internetowej (URL): www.mwmskansen.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: Inny (proszę określić):  

wojewódzka samorządowa instytucja kultury  

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:/www.mwmskansen.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http:/www.mwmskansen.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:  

Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu  

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: „Modernizacja i adaptacja na cele 

wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek 1,3,5"  

Numer referencyjny: DzAI 281/05/19  

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:  



 

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 jest wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze 

obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

- etap III Budynek 1,3,5” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 2. Zadanie realizowane będzie na terenie Muzeum Małego Miasta w 

Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Prace prowadzone będą przy 

obiektach: 1) Budynek nr 1 - Dom poety, położony przy ul Zamkowa 4, na działce o nr 

ewidencyjnym 1065/8, który przewidziany jest do przebudowy i adaptacji na cele 

wystawiennicze; 2) Budynek nr 3 – Spichlerz położony przy ul. Zamkowa 4, na działce o 

numerze ewidencyjnym 1065/8 który przewidziany jest do przebudowy i adaptacji na cele 

wystawiennicze; 3) Budynek nr 5 – Ekspozycyjny położony przy ul. Stary Rynek 19, na 

działce o numerze ewidencyjnym 1067, który przewidziany jest do przebudowy, rozbudowy i 

zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno – ekspozycyjnego na 

potrzeby ekspozycyjne Muzeum; 4) Zagospodarowanie terenu – działki o nr ewidencyjnych 

1067,1065/8, 1066/1 na których posadowione są obiekty Muzeum Małego Miasta w 

Bieżuniu; 5) Budowa drenażu opaskowego wraz z odprowadzeniem wód gruntowych do rzeki 



Wkry na działkach o nr ew. 1067,1063,522,530. 3. Podstawowe założenia w zakresie prac 

modernizacyjno - adaptacyjnych: 1) Budynek nr 1 - Dom poety Powierzchnia całkowita: 187 

m2, powierzchnia użytkowa: 139,56 m2. Drewniany budynek z XIX wieku, wpisany do 

rejestru zabytków pod nr A-247 przewidziany do przebudowy i adaptacji na cele 

wystawiennicze. Stan techniczny budynku oceniono jako zły. Obiekt w aktualnym stanie nie 

spełnia podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 

pożarowego, bezpieczeństwa użytkowego. Stopień zużycia budynku jest na tyle duży, że 

kapitalny remont i przebudowa związana z dostosowaniem do obowiązujących wymagań 

funkcjonalno – eksploatacyjnych byłaby bardzo skomplikowana i nieopłacalna. Dlatego też 

planuje się całkowitą rekonstrukcję budynku przy założeniu znacznego stopnia wykorzystania 

istniejących elementów. Poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, odpowiedniego 

sposobu kształtowania detalu oraz zachowania gabarytów w obecnym stanie, przebudowany 

budynek w pełni będzie harmonizował z otaczającą zabudową, utrzymując swoje 

dotychczasowe walory, jako jeden ze składników zabudowy Muzeum Małego Miasta w 

Bieżuniu, nie zmieniając swojej dotychczasowej formy architektonicznej. W budynku planuje 

się rekonstrukcję wnętrz mieszkalnych poety (salonik, jadalnia, sypialnia, kuchnia, biblioteka) 

oraz gabinetu urzędującego w tym budynku w XIX wieku ostatniego burmistrza Bieżunia 

Józefa Blocha. W budynku przewidziano następujące funkcje pomieszczeń: parter – sień 

główna, przysień, gabinet burmistrza, 3 pomieszczenia na bibliotekę, sień ogrodowa, kuchnia, 

2 sypialnie, salon; poddasze użytkowe – spocznik. Roboty prowadzone będą w branży: 

budowlano - konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. 2) Budynek nr 3 – 

Spichlerz Obiekt z początku XIX wieku, powierzchnia całkowita: 99,94 m2. Ze względu na 

zły stan techniczny obiektu oraz adaptację na cele wystawiennicze, istniejący budynek 

spichlerza przewidziano do całkowitej przebudowy, obejmującej swym zakresem rozbiórkę 

substancji istniejącej i budowę w jej miejsce obiektu nowego. Nie przewiduje się możliwości 

wykorzystania istniejących elementów ze względu na ich zły stan techniczny, szczególnie 

porażenia korozją biologiczną i uszkodzeniami wynikającymi z działalności owadów – 

technicznych szkodników drewna. Przebudowywany budynek w znacznym stopniu swym 

wyglądem i kształtem będzie odwzorowaniem istniejącego, a jednocześnie dostosowany 

zostanie do aktualnych przepisów technicznobudowlanych, właściwych dla nowych funkcji 

poszczególnych pomieszczeń. W spichlerzu zostaną zrekonstruowane charakterystyczne dla 



małego miasteczka warsztaty rzemieślnicze. W budynku przewidziano następujące funkcje 

pomieszczeń; ekspozycyjne, pomieszczenie gospodarcze, 2 antresole. Roboty prowadzone 

będą w branży: budowlano - konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. 3) Budynek nr 5 – 

Ekspozycyjny Budynek dawnego szpitala z przełomu XVIII i XIX w., wpisany do rejestru 

zabytków pod nr A-246, przewidziany do przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu 

użytkowania na potrzeby wystawiennicze Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Stan 

techniczny budynku oceniono jako dobry. Wpływ na ten wynik miał przeprowadzony na 

początku lat 80-tych ubiegłego wieku remont budynku. Wówczas budynek został 

zmodernizowany i przebudowany, w wyniku czego obiektowi nadano obecny kształt. 

Budynek wymaga jednak przeprowadzenia szeregu prac modernizacyjnych. W budynku 

przewidziano następujące funkcje pomieszczeń: piwnica – magazyny zbiorów, kotłownia, 

magazyn opału, komunikacja, przedsionek; parter – sień główna, sień ogrodowa, 6 sal 

ekspozycyjnych, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie pomocnicze; poddasze 

użytkowe – 2 sale ekspozycyjne, archiwum, 2 magazyny podręczne, komunikacja, 

pomieszczenia gospodarcze. Roboty prowadzone będą w branży: budowlano - konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. 4) Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie 

terenu obejmuje prace w zakresie ukształtowania terenu działek, wykonanie elementów małej 

architektury, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. 5) Budowa drenażu opaskowego 

wraz z odprowadzeniem wód gruntowych do rzeki Wkry. 4. Zakres przedmiotu zamówienia 

został szczegółowo opisany w Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 11 do SIWZ oraz we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45300000-0 

45400000-1 

 

 

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



zamówienia):  

Wartość bez VAT: 5359794,20  

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: 2020-11-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-11-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz 

SIWZ warunków udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej.  

Informacje dodatkowe  



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.  

Informacje dodatkowe W przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w 

celu potwierdzenia ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs 

NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 2. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. 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. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy i postanowieniami SIWZ.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca obowiązany jest wykazać, że 1) 

posiada doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających 

przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej jedną robotę budowlaną (umowę), która zawierała w swoim zakresie roboty dot. 

remontu, modernizacji i/lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, 

obejmujące roboty w branży budowlano – konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i 

sanitarnej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł.; 2) dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, które są wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, tj. a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiednie kwalifikacje 



wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

U. 2018 poz. 2067 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo 

na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz.U z 2018r. poz. 1609), a także posiada doświadczenie zawodowe 

w kierowaniu robotami budowlanymi tzn. pełnił, funkcję Kierownika budowy dla co najmniej 

jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) prowadzonej przy budynku wpisanym do 

rejestru zabytków, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN; b) co najmniej jedną 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadający odpowiednie do pełnionej 

funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) co najmniej jedną 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadający odpowiednie do pełnionej 

funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  

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 wskazuje iż w przypadku gdy w dokumentach 

złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia, wskazane są wartości w 

innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o 



zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. W odniesieniu do warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający 

wskazuje, co następuje: 1) Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego 

uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. 2) Posiadane przez ww. osoby 

uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i 

SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 z późn. zm. ) z uwzględnieniem art.3 ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o 

zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.poz.695) 3) Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – 

Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. 4) Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo 

budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. 5) Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia 

wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi 

wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z 

uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018r. poz. 2272). 3. Wykonawcy 

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. Zgodnie z art. 22 a Ustawy 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 



zdolności są wymagane. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 23 Ustawy i postanowieniami 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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1.Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający: 1) nie żąda w niniejszym postępowaniu 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 13-22 

Ustawy oraz 2) żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wg art. 24 

ust.5 pkt 1 i 8 Ustawy w postaci: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 



informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 Ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) oświadczenia 

Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 

1445), sporządzanego wg Załącznika Nr 7 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w pkt 1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) powyżej 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie 



wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Zapis pkt 3 powyżej stosuje się odpowiednio.  

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. Zamawiający żąda: 1) wykazu robót budowlanych (umów) opisanych w warunku udziału w 

niniejszym postępowaniu, 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, sporządzonego wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, 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; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji niniejszego 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 wg Załącznika Nr 9 do SIWZ, 3) dokumentów potwierdzających, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w 

warunku udziału w niniejszym postępowaniu. 2. Dowodami, o których mowa wyżej 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. 3. Jeżeli wykaz, 

oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 powyżej, Zamawiający 

dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c 

Ustawy Pzp.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

1. Poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postepowaniu Zamawiający żąda złożenia w załączeniu oferty: 1) Zobowiązania na podstawie 

art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) 

uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli 

Wykonawca działa przez pełnomocników. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania 



się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 4. 

Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, 

opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w przypadku 

gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia, 

wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. W celu potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, 

działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

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

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr 6 do 

SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 8. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, 

sporządzone wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium 

zawarte są w SIWZ.  

 

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:  

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

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)  

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 

termin wykonania zamówienia 20,00 

okres gwarancji 20,00 

 

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. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy 

wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. 

Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w 

art. 144 Ustawy. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Zamawiający przewidział zmiany 

Umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku gdy: 1) 

konieczne są zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy lub wskutek wystąpienia Siły Wyższej, 2) zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 3) zmiany dotyczą terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zajdzie co 

najmniej jedna z poniższych okoliczności: a) na skutek przedłużających się procedur 

związanych ze środkami ochrony prawnej w przetargu, o którym mowa w §1 Umowy, b) w 

okolicznościach opisanych w § 6 Umowy, c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

w Dokumentacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, d) w przypadku wystąpienia 

istotnych wad w Załączniku nr 1 do Umowy, e) w przypadku opóźnienia lub odmowy 

wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, f) w przypadku wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami innych 



podmiotów, uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy, g) w przypadku opóźnienia 

w przekazaniu Placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) w przypadku 

konieczności zrealizowania robót niewykraczających poza zakres świadczenia Wykonawcy 

wynikający z Umowy, polegających na zastosowaniu innych rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku Nr 1 

do Umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne 

lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie 

kosztów realizacji czy eksploatacji, i) w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na 

zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, j) w przypadku wstrzymania robót lub powstania 

przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, k) jeżeli 

wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, 4) zmiana dotyczy 

Podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, 5) zmiana dotyczy Załącznika Nr 

3 do Umowy w zakresie osób, pod warunkiem, iż nowe osoby będą posiadały co najmniej 

takie same uprawnienia i doświadczenie jak wymagane w przetargu, o którym mowa w § 1 

Umowy, 6) zmiany są konieczne w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, 7) zmiana dotyczy zmian w Załączniku nr 1 do Umowy w celu osiągnięcia 

optymalnych parametrów funkcjonalnych i eksploatacyjnych przedmiotu Umowy, pod 

warunkiem, iż zmiany te nie powodują wzrostu łącznej ryczałtowej wartości netto wskazanej 

w Umowie, 8) zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 Ustawy, 9) zmiana Umowy, 

w tym zmiana Załącznika Nr 1 do Umowy są konieczna w związku z wydaną decyzją o 

pozwoleniu na budowę lub jej zmianą. 4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o 

zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem 

uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 5. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu 

dokonania zmian w niniejszej Umowie.  

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: 2019-09-30, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane 

osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby 



fizycznej), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w 

ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego 

dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do 

realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną 

wskazane jako podwykonawca). Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych 

mają też zastosowanie do umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu oraz do 

dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w pkt 19 SIWZ oraz we wzorze Umowy.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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