
Ogłoszenie nr 529702-N-2020 z dnia 2020-04-09 r.  

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych 

w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej  

w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

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: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej, krajowy numer 

identyfikacyjny 10867940000000, ul. 1 Maja  27 , 41-250  Czeladź, woj. śląskie, państwo 



Polska, tel. 32 2651002, e-mail dyrekcja.mbp@mbp.czeladz.pl, faks 32 2651002.  

Adres strony internetowej (URL): www.mbp.czeladz.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.mbp.czeladz.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.mbpczeladz.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:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ  

Adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27, 42-250 

Czeladź, sekretariat I piętro  

http://www.mbp.czeladz.pl/


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: „Przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27”  

Numer referencyjny: ZP/1/2020  

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 jest przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27. 2. Obiekt przeznaczony do modernizacji to 

budynek dwukondygnacyjny , podpiwniczony, ocieplony metodą lekko-mokrą, grubość 

warstwy ocieplającej 15 cm styropianu. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, tynk 

strukturalny barwiony. Widoczne zabrudzenia i miejscowe pęknięcia tynku. Pokrycie dachu 

papa termozgrzewalną. Występują nieszczelności pokrycia dachowego w miejscach wpustów 

dachowych. Zakres modernizacji obejmuje miedzy innymi: 2.1. Renowacja elewacji. 2.1.1. 

Roboty przygotowawcze: 2.1.1.1. mycie starego tynku myjką ciśnieniową; 2.1.1.2. 

sprawdzenie przyczepności tynku; 2.1.1.3. skucie tynku w miejscach odparzeń. 2.1.2. Roboty 

renowacyjne: 2.1.2.1. naprawa podłoża zaprawą klejową; 2.1.2.2. uzupełnienie wyprawy 

elewacyjnej; 2.1.2.3. gruntowanie preparatem wzmacniającym; 2.1.2.4. dwukrotne malowanie 

farbą silikonową krzemoorganiczną, zgodnie z załączoną kolorystyką. 2.2. Przygotowanie 

powierzchni pod mural: 2.2.1. Wyrównanie powierzchni tynku o pow. 67 m2 siatką z zaprawą 

klejową na ścianach szczytowych budynku. 2.3. Montaż wrzutni na książki: 2.3.1. wrzutnia 

pasywna, manualna, o wymiarach max- szer. 53 cm ( bez systemu RFID); 2.3.2. montowana 

w ścianie przy wejściu głównym, na wys. około 1 m od poziomu posadzki. 2.4. Renowacja 

pokrycia dachowego: 2.4.1. Roboty rozbiórkowe: 2.4.1.1. rozbiórka obróbek blacharskich; 



2.4.1.2. demontaż instalacji odgromowej; 2.4.1.3. demontaż wpustów dachowych; 2.4.1.4. 

demontaż rur spustowych. 2.4.2. Roboty montażowe: 2.4.2.1. uzupełnienie murów 

ogniowych; 2.4.2.2. obsadzenie wpustów dachowych; 2.4.2.3. obróbki papą 

termozgrzewalnych; 2.4.2.4. naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną; 2.4.2.5. 

montaż i pomiar instalacji odgromowej; 2.4.2.6. montaż rur spustowych. 3. Wykonawca 

ponadto zobowiązany jest do: 3.1. urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz 

odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 3.2. 

wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z dokumentacją, 3.3. 

wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z dokumentacją i prawidłową 

technologią wykonywania robót, 3.4. wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i 

energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 3.5. 

poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3.6. wykonania i 

stosowania w praktyce zapisów organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków 

bhp, 3.7. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami sieci i 

uzbrojenia terenu, 3.8. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich 

badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w 

celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 3.9. zabezpieczania zgodnie z 

warunkami technicznymi oraz bhp wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, tj. 

siecią wodociągową, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, 3.10. w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci 

uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 3.11. zgłaszania 

Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.12. wykonania badań, prób i 

rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru 

ulegających zakryciu lub zanikających, 3.13. zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru 

i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 3.14. usuwania na 

bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 3.15. uporządkowania 

terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru końcowego, 3.16. przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do 

stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 

3.17. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, 3.18. wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, 3.19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania na 

terenie budowy oraz ich prawidłowe zabezpieczenie. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez 

zamykania ruchu drogowego, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie 

budowy, 3.20. podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do 

terenów położonych w pobliżu terenu budowy. 4. Pozostałe warunki zamówienia: 4.1. 

Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł 

znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności 

mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z 

pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 

dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umożliwiającymi 

należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 4.2. Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokość, 4.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu - na 

każdym etapie realizacji umowy - wgląd w przedmiot zamówienia celem oceny stopnia 

realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z zapisami SIWZ, 4.4. Przed przystąpieniem 

do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia, 4.5. 

W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji 



inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich 

zastosowaniem lub wbudowaniem, 4.6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby 

budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 z późn. zm.), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnych i szczegółowych) oraz 

dokumentacji, 4.7. Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w 

dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót 

zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 4.8. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów 

budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego 

uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny, 4.9. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i 

atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu, 

4.10. w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do współpracy 

z Zamawiającym. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do udziału w 

naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do 

prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 5. Informacje 

dodatkowe: 5.1. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty uproszczonego kosztorysu 

ofertowe-go opracowanego na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez 

Zamawiającego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg 

kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny 

jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót. Wartość 

poszczególnych pozycji należy obliczyć , jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości jedno-stek. 

Wartość kosztorysu należy obliczyć jako sumę wartości i jego poszczególnych pozycji. Do 

wyliczonej ceny netto należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokość 

zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez 

Wykonawcę oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości 

robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowym opracowanym na 

podstawie kosztorysu ofertowego, dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stano-wił załącznik do umowy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty 

podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania 

robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie Zamawiającego w 

terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu 

nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 5.2. Wyroby budowlane 

zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, 

posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, 

wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą Prawo Budowlane. 6. Pełny, 

szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia został określony w: 6.1. 

Dokumentacji projektowej; 6.1.1. Opis techniczny; 6.1.2. PB_20200311_biblioteka czeladz-

ELEWACJE (2) 6.1.3. PB_20200311_biblioteka czeladz-ELEWACJE (3) 6.1.4. Elewacje 1 

6.1.5. Elewacje 2 6.1.6. Elewacje 3 6.1.7. Elewacje 4 6.1.8. Malowanie elewacji biblioteki 

przedmiar 6.1.9. Biblioteka przedmiar 6.1.10. Specyfikacja techniczna 6.2. SIWZ wraz z 

załącznikami; 6.3. Umowie; 6.4. Odpowiedziach na pytania udzielanych w trakcie procedury 

przetargowej (jeżeli dotyczy); Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie 



się uzupełniające. 7. Klauzule społeczne. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o 

pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 7.1. Zamawiający wymaga, aby w 

ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

(wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót i dokumentacji ) były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te 

będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy 

fizyczni). Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak projektowanie, usługi 

geodezyjne i pomiarowe, kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów 

budowlanych. 7.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7.1. czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 7.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 7.2.2. żądania wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 7.2.3. 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3. W trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę a także dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9.1. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 7.3.1. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 7.3.2. poświadczoną za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami usta-wy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.4. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności i skutkować będzie naliczeniem kary. 7.5. Postanowienia dotyczące 

dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia 

zostały opisane we wzorze umowy. 8. Wymagania związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 9. Klauzula zastrzeżona, o której 

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których 



działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych. 10. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający, tam gdzie wymaga tego 

przedmiot zamówienia, uwzględnił wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. 

dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób 

niepełnosprawnych. 11. Rozwiązania równoważne. 11.1. Tam, gdzie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, załącznikach, umowie, dokumentacji, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, 

patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen 

technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w 

art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie 

oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań 

„równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą 

zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, 

liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) 

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych 

(wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 11.2. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 

technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 

normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę 

lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 11.3. Ilekroć 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o 

polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne 

normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. 11.4. W przypadku 

zastosowania materiału równoważnego Wykonawca, przed jego wbudowaniem, przedłoży 

inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których 

opisane są parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed 

wbudowaniem. Nie przedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest 

równoznaczne z tym, że Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w dokumentacji. 11.5. 

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do 

akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z 

dokumentacją. 12. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 12.1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać 

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500.000,00 zł., a dla walut obcych na kwotę w 

wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut 

obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało 

ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma 

ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 12.2. Wykonawca zobowiązuje 

się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania 

umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 12.3. W przypadku zmiany 

terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do 

dnia ustalonego przez Strony. 12.4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako 

nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 



kary umownej określonej w Umowie. 13. Termin gwarancji i rękojmi. 13.1. Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe, użyte materiały 

zamontowane urządzenia na okres zgodny z deklaracją w Formularzu Ofertowym, przy czym 

nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż na 72 miesiące licząc od daty podpisania 

protokołu końcowego. 13.2. Wymagany minimalny okres gwarancji dla urządzeń/wrzutni 

wynosi 24 miesiące. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja 

producenta. 13.3. Jeżeli z gwarancji producenta wrzutni wynika konieczność wykonywania 

przeglądów, serwisów wrzutni, to w okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt wykona w 

ramach niniejszej umowy przeglądy/serwis urządzeń/wrzutni lub zapewni na własny koszt 

taki przegląd/serwis przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie/uprawnienia jeżeli jest 

to wymagane w warunkach gwarancji producenta. 13.4. Okres rękojmi na wykonane roboty 

budowalno-montażowe wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru 

końcowego robót. Uwaga nr 1: 1) Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 2) 

Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 3) Określenie terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym 

poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) W przypadku deklaracji terminu gwarancji w Formularzu 

Ofertowym powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert przyjęte zostaną 

72 miesiące, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu 

Ofertowym. 5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym okresu 

gwarancji jakości Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 36 miesięcy. 6) Okres 

gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 

Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie 

wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie 

podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 7) Wykonawca udziela 

rękojmi za wady fizyczne rzeczy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu 

końcowego. 8) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą 

egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 9) Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w 

wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

14. Warunki płatności. 14.1. Wynagrodzenie ma charakter obmiarowy. 14.2. Płatności 

częściowe realizowane na podstawie kosztorysów częściowych za skończone elementy robót 

wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie będzie płatne 

częściowo, w trzech transzach: 14.2.1. pierwsza faktura częściowa maksymalnie do 50 % 

wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, 14.2.2. druga faktura 

częściowa maksymalnie do 80 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem 

zaawansowania robót, 14.2.3. faktura końcowa, 14.3. Ostateczna kwota wynagrodzenia 

przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie 

złożonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego. Prace 

wykonane w ramach niniejszej umowy rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym 

uproszczonym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe z zatwierdzonego kosztorysu 

ofertowego, po dokonaniu odbioru końcowego. 15. Roboty zamienne i dodatkowe. 15.1. 

Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik do oferty i umowy) pozostaną stałe, na okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu z zastrzeżeniem że zmiany takie mogą być 

dokonywane tylko w przypadkach opisanych w zmianach do umowy. 15.2. Roboty zamienne 

i dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji umowy i zaakceptowane przez Zamawiającego, będą 

rozliczane kosztorysem powykonawczym szczegółowym z zastosowaniem cen 

jednostkowych z kosztorysu ofertowego, oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 



robót. a) W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą 

szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego książki 

obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w kosztorysie 

ofertowym. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz wg wskaźnika z kosztorysu 

ofertowego, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury 

zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) + %Kz wg wskaźnika z kosztorysu 

ofertowego. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa 

Sekocenbud z okresu wykonanych robót + %Kp i %Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen 

w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury 

najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk). Do wyceny robót metodą 

szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje 

własne. b) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie 

ujętych w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich 

wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez 

Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 

15.3. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokół odbioru 

wykonanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 

oświadczenia podwykonawcy(-ów) o braku zaległości finansowych za wykonane roboty 

przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę (oświadczenia wymagane w sytuacji kiedy 

Wykonawca zlecił wykonanie części prac podwykonawcy). 15.4. Każdorazowo Wykonawca 

zobowiązany jest do załączenia do faktury kosztorysu częściowego, protokół odbioru 

wykonanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 

oświadczenia podwykonawcy(-ów) o braku zaległości finansowych za wykonane roboty 

przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę (oświadczenia wymagane w sytuacji kiedy 

Wykonawca zlecił wykonanie części prac podwykonawcy).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45111320-7 

45262500-6 

45410000-4 

45442100-8 

45261210-9 

45212310-3 

45261320-3 

44212310-5 

45262120-8 

45262110-5 

45442110-1 

 

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:  3   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 3 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 2. Datą wykonania i dotrzymania terminu wykonania robót 

określonego w ust. 1 będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru robót, pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości w terminie 7 dni roboczych od 

zgłoszenia. 3. Jeżeli ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień wolny - 

sobota, niedziela, święto – przyjmuje się, że ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy 

jest pierwszy dzień robo-czy po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

 

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: 3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy: 3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 3.1.1. Za 

minimalny poziom uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich pięciu (5) 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, co najmniej: - dwie (2) roboty 

budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w ramach których 

wykonywane były roboty pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi. Uwaga: 3 1) 



Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach 

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek o którym wyżej 

mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie 

składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się 

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2) 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 opisanego i wymaganego przez Zamawiającego, należy w wykazie 

robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku określonego 

przez Zamawiającego w SIWZ. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych 

podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać 

udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 4) W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej 

niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 3.1.2. Za minimalny poziom uznane zostanie 

wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w 

szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające prawo do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające ważne 

uprawnienia budowlane w specjalności: - Kierownik budowy (min. 1 osoba) – posiadająca: • 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimum w ograniczonym 

zakresie do kierowania robotami budowlanymi. Doświadczenie Kierownika budowy: • pełnił 

funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na minimum 2 

(dwóch) robotach budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w 

ramach których wykonywane były roboty pokrycia dachowego wraz z pracami 

towarzyszącymi. Uwaga: 4 1) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym 

na potwierdzenie doświadczenia kierownik budowy jest szerszy od opisanego powyżej przez 

Zamawiającego należy podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku 

określonego przez Zamawiającego w SIWZ. 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska 

(PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym 

Urzędu Zamówień Publicznych. 3) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający 

zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy 

Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 

doświadczenia. 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 

przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych 

podmiotów w wykonaniu zamówienia. Uwaga nr 5. 1) W przypadku warunku zdolności 

technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania ro-

botami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1278 z późn. zm. ) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie 



wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), Zamawiający 

uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub 

projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). W przypadku osób, które są obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania, jeżeli: a) nabyły 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi lub projektowania, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

- zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

 

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:  

 

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:  
4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ - zdolność techniczna 

lub zawodowa), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów 

(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 4.1.1. W celu wykazania 

spełniania warunku z pkt 3 ppkt 3.1.1.: 4.1.1.1. 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; Uwaga nr 7: 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. 4.1.1.2. wykaz 

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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 informacje o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Uwaga nr 8 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca 

nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700), 2) w przypadku 

wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 

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)  
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. 

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 

3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). 

Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W 

celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 

11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Uwaga nr 6: W przypadku Wykonawców wspólnie 

składających ofertę, oświadczenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Formularz 

ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2.2. Oświadczenia z art. 25 ustawy, które należy złożyć: -

w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem zgodne z załącznikiem nr 2 oraz 3 do 

SIWZ. 2.3. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną polegającą na obliczeniu 

wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek 

przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT; 2.4. Oświadczenie, że 

Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że 

przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu ofer-ty – zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do SIWZ. 2.5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w 

formie pisemnej. 2.6. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca 

korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony 

w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem, w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.7. 

Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.  

 

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 Znaczenie 

Cena ofertowa brutto 60,00 

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia 30,00 

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 10,00 

 

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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

zakresie: a. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) 

wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 

wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 

b) zmiana prawa w tym zmiana i szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, mająca wpływ na realizację umowy, c) zawieszenie realizacji 

umowy, w takim przypadku przewiduje się możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy 

o czas jej zawieszenia, również stanowić może podstawę roszczeń w zakresie dodatkowych 

kosztów w związku z zawieszeniem umowy, d) wystąpienie nietypowych dla klimatu 

polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku 

wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, zalegającego deszczu lub śniegu, innych 

nietypowych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych 

przez okres min. 5 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o 

czas wstrzymania robót, e) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt 

betonowych itp) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu 

odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały 

zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, f) 

zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w 

szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych 

kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W 

przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych 

zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, g) konieczność 

wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie 

przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie 

tych robót, h) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o 

czas niezbędny na wykonanie przyłączy, i) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, 

zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie 

niezbędny do uzyskania w/w dokumentów, j) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, k) wystąpienia prac zamiennych wpływających na 

termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na wykonanie tych robót, l) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, 

które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 

wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), m) w przypadku przekazania terenu 



budowy w terminie późniejszym niż wskazano w § 2 umowy, Zamawiający może przedłużyć 

termin zakończenia realizacji umowy o czas faktycznego przekazania terenu budowy, n) 

termin może zostać przedłużony o czas trwania procedury akceptacji przez Zamawiającego, 

nowych materiałów, urządzeń, rozwiązań, o) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na 

postęp technologiczny, zmianę przepisów prawa, konieczność opracowania ekspertyz, opinii 

(np. archeologicznych), p) wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w 

dostawie, w szczególności materiałów, urządzeń, zmiany technologii na skutek ich 

niedostępności na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub 

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowej generacji, q) wniesienie odwołania do 

KIO lub skargi do sądu, o czas trwania postępowania odwoławczego, r) wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. b. inne zmiany do umowy 

mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu : a) roboty dodatkowe rozumiane 

przez Zamawiającego jako roboty nie opisane w dokumentacji i załącznikach, a przy 

zachowaniu należytej staranności nie można było ich przewidzieć i są niezbędne do 

wykonania zamówienia podstawowego (dokumentacji), nawet jeśli nie zostały ujęte w 

przedmiarze, przy czym: i. strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz 

zasadność ich wykonania w protokole konieczności, ii. spisanie protokołu konieczności nie 

jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych 

oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania, iii. wykonawca przystąpi 

do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, c. zmiany 

przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania 

dokumentacji, d. zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy w szczególności na skutek 

zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty 

stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz doświadczenia zawodowego 

wskazanego w SIWZ. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, którego doświadczenie 

zawodowe stanowiło kryterium oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowa 

osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej 

ofercie i stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium oceny ofert, e. zmiany 

podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie nowego 

podwykonawcy na teren budowy, f. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień 

zawartej umowy, g. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, i. aktualizacja rozwiązań 

technicznych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub 

konieczność opracowania ekspertyz, opinii (np. archeologicznych), j. ograniczenia 

przedmiotu zamówienia,zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem 

konsekwencji tych zmian na pozostałe zapisy umowy, k. wykonanie robót zamiennych 

zaakceptowanych przez strony umowy, l. zmiana prawa mająca wpływ na realizację umowy i 

zwiększenie kosztów realizacji umowy w wyniku tych zmian. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu zmian prawa mającego wpływ na 

wzrost kosztów realizacji umowy oraz przedłożenia zamawiającemu kalkulacji kosztów, m. 

zawieszenie realizacji umowy i przedłużenie terminu realizacji umowy o czas jej zawieszenia 

stanowić może podstawę do roszczeń ze strony wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów 

w związku z zawieszeniem. W taki przypadku wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia zamawiającemu kalkulacji kosztów jakie poniósł w związku z zawieszeniem, a 

których nie można było uniknąć, n. zmian prawa w zakresie zmian i szczególnych 

rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 2. W pozostałym 



zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, 

ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. W przypadku wystąpienia 

okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 4. Z okoliczności 

stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

obie strony. 5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje 

skutków prawnych.  

 

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: 2020-04-29, godzina: 12:00,  

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  

> PL  

 

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
I. 3. Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 

przeprowadzenie sesji otwarcia ofert on-line. 4. Wykonawca w celu uczestniczenia w sesji 

otwarcia ofert powinien zalogować się w dniu otwarcia ofert, przed podaną godziną otwarcia 

ofert, na adres: https://www.youtube.com/channel/UCiFAndL7zKMtzu5wFurNbyg II. 1. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 

umowy jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. III. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska 



Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi, ul. 1 Maja 27 , 

41-250 Czeladź; 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Marii Nogajowej . w Czeladzi: e-mail: iodo@mbp.czeladz.pl; 3. Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do 

art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników.) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RO-DO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) d) prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie 

przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. IV. Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający 

przewiduje przeprowadzenie sesji otwarcia ofert on-line. 4. Wykonawca w celu 

uczestniczenia w sesji otwarcia ofert powinien zalogować się w dniu otwarcia ofert, przed 

podaną godziną otwarcia ofert, na adres:  

https://www.youtube.com/channel/UCiFAndL7zKMtzu5wFurNbyg  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 


