
Ogłoszenie nr 539650-N-2020 z dnia 2020-05-13 r. 

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: Wymiana źródeł ciepła, doprowadzenie 
gazu do pomieszczenia kotłowni, założenie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 

wody, uzbrojenie kotłowni w urządzenia oraz drobne roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. 
Wrzesińskiej 11-15 w Swarzędzu.

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: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, krajowy numer 
identyfikacyjny 63077699700000, ul. ul. Wrzesińska  13 , 62-020  Swarzędz, woj. wielkopolskie, 
państwo Polska, tel. 61 817 2981, e-mail tbs-swarzedz@wp.pl, faks 61 817 2981. 
Adres strony internetowej (URL): bip.swarzedz.eu 
Adres profilu nabywcy: 



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Nie 
bip.swarzedz.eu 

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: 
wymagane jest złożenie ofert w formie pisemnej. 
Adres: 
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 13 62-020 
Swarzędz, sektretariat 

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: Wymiana źródeł ciepła, doprowadzenie 



gazu do pomieszczenia kotłowni, założenie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 
wody, uzbrojenie kotłowni w urządzenia oraz drobne roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. 
Wrzesińskiej 11-15 w Swarzędzu. 
Numer referencyjny: ZP.271-4/2020 
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: Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. INSTALACJA GAZOWA Przyłącze do budynku 
kotłowni poprowadzić rurami PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r ( Dz. Ustaw nr 75/02) o średnicy zgodnie z dokumentacją techniczną Podeście do 
zaworu głównego usytuowanego na ścianie zewnętrznej kotłowni wykonać rurami czarnymi bez 
szwu oraz podejścia do kotłów gazowych rurami czarnymi bez szwu prowadzonymi na ścianach 
budynku kotłowni. Każde przejście rur gazowych przez ściany wykonywać w tulejach ochronnych. 
Rury gazowe prowadzić po wierzchu ścian nie przykrywając je pawlaczami, szafkami i tym 
podobnym zabudowaniem. Rury gazowe pomalować na kolor żółty. Po przeprowadzeniu rur 
gazowych i zainstalowaniu odbiorników koniecznie należy naprawić ściany z wykonaniem 
wyprawek. Instalację gazową zabezpieczyć systemem detekcji gazu z elektrozaworem 
zlokalizowanym w skrzynce przyłączeniowej na zewnętrznej ścianie kotłowni. 2. KOTŁOWNIA 
Kotłownię wybudować w systemie szkieletowym konstrukcji stalowej oraz obudować płytą 
warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Konstrukcję wykonać w taki sposób by konstrukcja 
nośna budynków była tak dostosowana aby można było na niej zawiesić dwa kotły kondensacyjne 
po 145kW każdy (kotłów nie montować na ścianach z płyt warstwowych). Kotłownia wyposażona 
jest w nawiew powietrza oraz dwa kominy wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z 
PN. Kotłownię wyposażyć w urządzenia zgodnie z projektem technicznym wykonawczym. Z 
kotłowni wyprowadzić cieplik prowadzony w gruncie z rur preizolowanych. Kotłownia 
wyposażona w instalację wody ze stacją uzdatniania oraz instalację elektryczną. Instalację 
elektryczną doprowadzić z budynku nr 15 linią napowietrzną lub w ziemi. 3. PRZYŁĄCZE 
CIEPLNE DO BUDYNKÓW Do budynków wykonać przyłącze rurami preizolowanymi stalowymi 
wychodzącymi z kotłowni w ziemi z odejściami do budynków przy ul. Wrzesińskiej nr 11, 13 i 15. 
Rozprowadzenie instalacji cieplnej do mieszkań na poszczególnych kondygnacjach rozprowadzić w 
piwnicy z rur preizolowanych i piony w systemie rur zaciskowych np. Rehau lub TeCe ocieplanymi 
otuliną z pianki z osłoną plastikową. Wszystkie zawory, trójniki i kształtki ocieplić. Instalację 
cieplną doprowadzić do mieszkań w których zainstalować wymiennik ciepła typu ISM THERMIC 
WS-S1000. Po przekuciach i przebiciach naprawić ściany i stropy. Instalację wykonać zgodnie z 



„warunkami technicznymi” i Polską Normą. 4. INSTALACJA C.O. Instalację C.O. prowadzić z 
wymiennika ciepła ISM THERMIC WS-S1000 dwufunkcyjnego rurami typu TeCe lub podobnymi 
o połączeniach zaciskowych doprowadzając czynnik cieplny do grzejników, zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Przy rozprowadzeniach zwrócić szczególną uwagę na estetykę 
wykonania wprowadzając kątowniki systemowe. W każdym grzejniku na zasilaniu i powrocie 
umieścić zawory by można było w razie potrzeby zdemontować grzejnik. Grzejniki wyposażyć w 
zawory termostatyczne. Rury prowadzić na ścianach przy podłogach, w każdym przejściu przy 
otworach drzwiowych instalację C.O. prowadzić w podłogach. Przejścia przez ściany wykonać w 
rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych i montażu grzejników należy 
naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg. 5. 
INSTALACJA C.W.U. Instalację C.W.U. prowadzić z wymiennika ciepła dwufunkcyjnego rurami 
typu TeCe lub podobnymi o połączeniach zaciskowych doprowadzając ciepłą wodę do odbiorników 
(zlewozmywak, umywalka, natrysk) likwidując zarazem przepływowe podgrzewacze wody. Rury 
należy wody zimnej i ciepłej ocieplić otuliną z pianki. Rury prowadzić na ścianach, w każdym 
przejściu przy otworach drzwiowych instalację C.W.U. prowadzić w podłogach. Przejścia przez 
ściany wykonać w rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych należy 
naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45333000-0
45331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości  
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita  
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu  
zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w 
miesiącach

Okres w 
dniach

Data 
rozpoczęcia Data zakończenia

100

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. 
Wykonawca może zaoferować 70, 85 lub 100 dni terminu realizacji od dnia podpisania umowy. 
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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 
4.2.) oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: a) 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - roboty 
dotyczące instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto łącznie b) Wykonawca musi wykazać, że 
dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.: 
kierownika budowy – osobę posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń CO, wod.-kan. i gaz, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 
i minimum 10 letnim stażem pracy na stanowisku kierownika budowy. Zamawiający oceni 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5. 4.1. Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko budowy, które zostały zakończone i 
odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu. 4.2. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku 
polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek 
dot. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a nie podlega tzw. 
prostemu sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca 
składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników 
konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy 
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych 
robót w danej branży. 4.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem 
niezbędnych informacji zawarty został w: a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a i b. Zamawiający wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ. 
Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien – na wezwanie 
zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty: odpis 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. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze 
złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 
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: 



Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem 
niezbędnych informacji zawarty został w: a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia. 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b. 5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a i b. 5.5. Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a szczegółowo określonych w pkt 5.6 
SIWZ. 5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien – na wezwanie 
zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 
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) 
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 od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 zł. 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg  
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót budowlanych 25,00
Okres gwarancji i rękojmi 
(miesiące) 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Nie 
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: 
9.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: a) 
konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas 
opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, b) 
zawieszenia realizacji Zadania Inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy Zadania Inwestycyjnego; c) szczególnie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i 



musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, 
strajki generalne lub lokalne, protesty), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
robót, e) wystąpienia niewypałów i niewybuchów; f) wystąpienia konieczności przeprowadzenia 
wykopalisk uniemożliwiających wykonanie realizacji Zadania Inwestycyjnego, lub wykopalisk 
archeologicznych; g) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w 
art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, h) 
konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących 
przedmiotem umowy; i) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów 
administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, j) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Zadania 
Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w Dokumentacji Projektowej, w szczególności: - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Zadania Inwestycyjnego; - w 
przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka m.in.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 
Zadania Inwestycyjnego przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych; - zaistnienia 
odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych, w szczególności 
gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w Dokumentacji Projektowej podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - konieczności zrealizowania Zadania Inwestycyjnego 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. 
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: 2020-05-28, 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 
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim 
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: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


