
Ogłoszenie nr 576287-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.  
 

O�rodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.: Przebudowa i 

rozbudowa Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowi�zkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze �rodków 

Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020; RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna; RPZP.02.06.00 

Modernizacja energetyczna obiektów u�yteczno�ci publicznej w ramach Strategii 

ZIT dla Szczeci�skiego Obszaru Metropolitalnego, Wspieranie przej�cia na 

gospodark� niskoemisyjn� we wszystkich Sektorach, Wspieranie efektywno�ci 

energetycznej, inteligentnego zarz�dzania energi� i wykorzystania odnawialnych 

�ródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

O zamówienie mog� ubiega� si� wył�cznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalno��, lub działalno�� ich wyodr�bnionych 



organizacyjnie jednostek, które b�d� realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczn� i zawodow� integracj� osób b�d�cych członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Nale�y poda� minimalny procentowy wska�nik zatrudnienia osób nale��cych do 

jednej lub wi�cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy ni� 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY 

Post�powanie przeprowadza centralny zamawiaj�cy  

Nie 

Post�powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj�cy 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie post�powania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj�cy powierzył/powierzyli 

prowadzenie post�powania:  

Post�powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj�cych  

Nie 



 

Je�eli tak, nale�y wymieni� zamawiaj�cych, którzy wspólnie przeprowadzaj� 

post�powanie oraz poda� adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Post�powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj�cymi z innych 

pa�stw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania post�powania wspólnie z zamawiaj�cymi z 

innych pa�stw członkowskich Unii Europejskiej – maj�ce zastosowanie 

krajowe prawo zamówie� publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: O�rodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 32076539600000, ul. Ul. 

Szczeci�ska  35 , 73110   Stargard, woj. zachodniopomorskie, pa�stwo Polska, 

tel. 91 573 23 34, e-mail ekonomiczny@osir.stargard.pl, faks 91 573 23 34.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.stargard.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym mo�na uzyska� dost�p do narz�dzi i 

urz�dze� lub formatów plików, które nie s� ogólnie dost�pne 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je�eli dotyczy): 

Podział obowi�zków mi�dzy zamawiaj�cymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania post�powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

post�powania z zamawiaj�cymi z innych pa�stw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiaj�cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post�powania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post�powania odpowiadaj� pozostali 

zamawiaj�cy, czy zamówienie b�dzie udzielane przez ka�dego z zamawiaj�cych 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiaj�cych):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpo�redni dost�p do dokumentów z post�powania 

mo�na uzyska� pod adresem (URL) 

Tak  

http://bip.um.stargard.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b�dzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 



Tak  

http://bip.um.stargard.pl 

 

Dost�p do dokumentów z post�powania jest ograniczony - wi�cej informacji 

mo�na uzyska� pod adresem 

Tak  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post�powaniu nale�y 

przesyła�:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



post�powaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Zamawiaj�cy wymaga aby oferta została zło�ona w formie pisemnej pod rygorem 

niewa�no�ci  

Adres:  

Urz�d Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, Kancelaria 

ogólna 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz�dzi i urz�dze� lub 

formatów plików, które nie s� ogólnie dost�pne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpo�redni i bezpłatny dost�p do tych narz�dzi mo�na 

uzyska� pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Przebudowa i 

rozbudowa Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie  

Numer referencyjny: OSiR/7/2017  



Przed wszcz�ciem post�powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych  

Zamówienie podzielone jest na cz��ci:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post�powaniu mo�na składa� 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł�cznie nast�puj�cych cz��ci 

lub grup cz��ci:  

 

Maksymalna liczba cz��ci zamówienia, na które mo�e zosta� udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko��, zakres, rodzaj i ilo�� 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre�lenie zapotrzebowania i wymaga� 



) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre�lenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usług� lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Pływalni 

Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie". Zakres zamówienia 1) zakres 

zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadz�cych do osi�gni�cia 

stanu zgodnego z dokumentacj� projektow� pn. „Przebudowa i rozbudowa 

Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczeci�skim przy ul. 

Szczeci�skiej 35” opracowanej przez MWM sp. z o. o., 44 -100 Gliwice ul. A. 

Grottgera 35. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz 

zał�czniki do niej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45212212-5 

 

 

II.6) Całkowita warto�� zamówienia (je�eli zamawiaj�cy podaje informacje o 

warto�ci zamówienia):  

Warto�� bez VAT:  

Waluta:  



 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna warto�� w całym okresie obowi�zywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje si� udzielenie zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Okre�lenie przedmiotu, wielko�ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan� 

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 b�dzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesi�cach:    lub dniach:  

lub  

data rozpocz�cia:   lub zako�czenia: 2017-11-19  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowi�zany jest wykona� przedmiot 

zamówienia nie pó�niej ni� do dnia 19.11.2018 r. Termin wykonania zamówienia 

stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w formularzu oferty powinien 



poda� oferowany termin realizacji zamówienia, poprzez wskazanie konkretnej daty, 

do której Wykonawca zobowi�zuje si� zamówienie wykona�. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre�lonej działalno�ci 

zawodowej, o ile wynika to z odr�bnych przepisów  

Okre�lenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Okre�lenie warunków: Zamawiaj�cy uzna, �e wykonawca znajduje si� w sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej daj�cej r�kojmi� nale�ytego wykonania zamówienia, 

je�eli wykonawca wyka�e, �e jego roczny obrót w obszarze obj�tym zamówieniem, 

w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci 

jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 15 000 000 zł, �redniorocznie. W 

przypadku składania oferty wspólnej wystarczaj�cym b�dzie, je�eli ww. warunek 

b�dzie spełniał w cało�ci jeden z wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�. Je�eli 

natomiast wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� zamierzaj� ł�cznie wykaza� 

spełnianie ww. warunku, to co najmniej jeden z nich musi wykaza�, �e jego roczny 

obrót w obszarze obj�tym zamówieniem, w okresie ostatnich trzech lat 



obrotowych, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, 

wyniósł minimum 8 000 000 zł, �redniorocznie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno�� techniczna lub zawodowa  

Okre�lenie warunków: zamawiaj�cy uzna, �e wykonawca posiada wymagane 

zdolno�ci techniczne lub zawodowe zapewniaj�ce nale�yte wykonanie zamówienia, 

je�eli wykonawca wyka�e, �e: a) wykonał nale�ycie w okresie ostatnich pi�ciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest 

krótszy – w tym okresie, jedn� robot� budowlan� polegaj�c� na budowie lub 

przebudowie obiektu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej – „Prawo 

budowlane”) wraz z budow� lub przebudow� (w rozumieniu Prawa budowlanego) 

niecki basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody ł�cznie co najmniej 350 m2 

wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi w zakresie wielobran�owym (tj. 

wykonanie robót bran�y ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy bran�e 

ł�cznie jako jedna robota budowlana, bez okre�lenia udziału poszczególnych bran� 

w całkowitej warto�ci roboty budowlanej), o warto�ci robót budowlanych nie 

mniejszej ni� 8 000 000 zł brutto; W przypadku składania oferty wspólnej, ww. 

warunek musi spełnia� co najmniej jeden z wykonawców w cało�ci. b) dysponuje 

lub b�dzie dysponowa� minimum po jednej osobie na ka�de z poni�ej 

wymienionych stanowisk: i. Kierownik budowy Wymagane kwalifikacje i 



do�wiadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalno�ci konstrukcyjno – budowlanej, - co najmniej 

5-letnie do�wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót w bran�y konstrukcyjno-budowlanej, a w tym: - do�wiadczenie 

zawodowe polegaj�ce na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 

robót w bran�y konstrukcyjno-budowlanej* podczas realizacji co najmniej jednej 

roboty budowlanej, polegaj�cej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego 

- w rozumieniu Prawa budowlanego wraz z budow� lub przebudow� (w rozumieniu 

Prawa budowlanego) niecki basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody 

ł�cznie co najmniej 350 m2 wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi w 

zakresie wielobran�owym (tj. wykonanie robót bran�y ogólnobudowlanej, 

sanitarnej i elektrycznej - trzy bran�e ł�cznie jako jedna robota budowlana, bez 

okre�lenia udziału poszczególnych bran� w całkowitej warto�ci roboty 

budowlanej), o warto�ci robót budowlanych nie mniejszej ni� 8 000 000 zł brutto. 

*Pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w bran�y 

konstrukcyjno-budowlanej powinno obejmowa� pełny okres realizacji robót 

budowlanych, czyli okres od dnia ich rozpocz�cia do dnia zako�czenia realizacji 

zadania, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru ko�cowego robót lub innego 

równowa�nego dokumentu. ii. Kierownik robót w specjalno�ci elektrycznej 

Wymagane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez 

ogranicze� do kierowania robotami w specjalno�ci elektrycznej w zakresie sieci, 



instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 36-

miesi�czne do�wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w 

specjalno�ci elektrycznej. iii. Kierownik robót w specjalno�ci sanitarnej Wymagane 

kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ogranicze� 

do kierowania robotami w specjalno�ci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i 

urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych, - co najmniej 36-miesi�czne do�wiadczenie zawodowe w 

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalno�ci sanitarnej. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia powy�sze 

warunki powinny zosta� spełnione ł�cznie. Uwaga: Zamawiaj�cy nie dopuszcza 

dedykowania tej samej osoby na wi�cej ni� jedno stanowisko wskazane w ppkt 2) 

lit. b) powy�ej (zamawiaj�cy nie dopuszcza ł�czenia stanowisk).  

Zamawiaj�cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w post�powaniu imion i nazwisk osób wykonuj�cych 

czynno�ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj� o kwalifikacjach 

zawodowych lub do�wiadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre�lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiaj�cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj�cy przewiduje nast�puj�ce fakultatywne 



podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre�lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia okre�lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia okre�lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia okre�lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ O	WIADCZE
 SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC� W 

CELU WST�PNEGO POTWIERDZENIA, �E NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POST�POWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

O�wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w post�powaniu  

Tak  

O�wiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ O	WIADCZE
 LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE 



ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO	CI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiaj�cy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc�, którego oferta 

została najwy�ej oceniona, do zło�enia w wyznaczony , nie krótszym ni� 5 dni, 

terminie aktualnych na dzie� zło�enia o�wiadcze� lub dokumentów 

potwierdzaj�cych, �e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przyczyn 

okre�lonych Ogłoszeniu i SIWZ, tj: a) za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika 

urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca zawarł 

porozumienie z wła�ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nale�no�ci 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 

płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

Uwaga. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej 

wykonawcy składaj� za�wiadczenia dotycz�ce ka�dego ze wspólników oraz 

za�wiadczenie dotycz�ce spółki. b) za�wiadczenie wła�ciwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert, 



lub inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca zawarł porozumienie z 

wła�ciwym organem w sprawie spłat tych nale�no�ci wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie 

w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; Uwaga. W przypadku składania 

oferty przez wspólników spółki cywilnej spółk� wykonawcy składaj� 

za�wiadczenia dotycz�ce ka�dego ze wspólników oraz za�wiadczenie dotycz�ce 

spółki – je�eli zatrudnia ona pracowników. c) odpis z wła�ciwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne 

przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) o�wiadczenie 

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s�du lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzaj�ce dokonanie płatno�ci tych 

nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi���cego 

porozumienia w sprawie spłat tych nale�no�ci; e) o�wiadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem �rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

si� o zamówienie publiczne; f) o�wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 1. 



Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V 

pkt 8 ppkt 1 lit. a)-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce 

odpowiednio �e 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo �e zawarł porozumienie z wła�ciwym 

organem w sprawie spłat tych nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególno�ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania 

decyzji wła�ciwego organu, wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 

upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadło�ci, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu 

składania ofert. 2. Je�eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje si� dokumentów, o których mowa w pkt 1 powy�ej, zast�puje si� je 

dokumentem zawieraj�cym odpowiednio o�wiadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

o�wiadczenie osoby, której dokument miał dotyczy�, zło�one przed notariuszem 

lub przed organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du 

zawodowego lub gospodarczego wła�ciwym ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do o�wiadczenia, o 



którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje si� terminy zastrze�one w pkt 1. 3. W 

przypadku w�tpliwo�ci co do tre�ci dokumentu zło�onego przez wykonawc�, 

zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do wła�ciwych organów odpowiednio kraju, w 

którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb�dnych 

informacji dotycz�cych tego dokumentu. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia dokumenty i o�wiadczenia 

potwierdzaj�ce brak podstaw do wykluczenia składa ka�dy z tych wykonawców. 

III.5) WYKAZ O	WIADCZE
 LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO	CI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POST�POWANIU:  

Zamawiaj�cy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc�, którego oferta 

została najwy�ej oceniona, do zło�enia w wyznaczony , nie krótszym ni� 5 dni, 

terminie aktualnych na dzie� zło�enia o�wiadcze� lub dokumentów 

potwierdzaj�cych, �e Wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu, tj.” a) 

o�wiadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze obj�tym 

zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je�eli okres prowadzenia 

działalno�ci jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej 



ww. o�wiadczenie składa ten lub ci z wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 

udzielenie zamówienia, którzy wykazuj� spełnianie tego warunku. Uwaga. Je�eli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo�e zło�y� wymaganych przez 

zamawiaj�cego dokumentów dotycz�cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

zamawiaj�cy dopuszcza zło�enie przez wykonawc� innego dokumentu, który w 

wystarczaj�cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiaj�cego 

warunku udziału w post�powaniu b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie 

wcze�niej ni� w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, warto�ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z zał�czeniem dowodów okre�laj�cych czy te 

roboty budowlane zostały wykonane nale�ycie, w szczególno�ci informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo uko�czone; przy czym dowodami, o których mowa, s� referencje b�d� 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a je�eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyska� tych dokumentów – inne dokumenty; W 

przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� 

składaj� jeden wspólny ww. wykaz, w którym nale�y nadto wskaza�, który z 

wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia wykonał 

wskazan� w wykazie robot� budowlan� (roboty budowlane) . c) wykaz osób, 



skierowanych przez wykonawc� do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie�, do�wiadczenia i 

wykształcenia, niezb�dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak�e 

zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci oraz informacj� o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy 

składaj� jeden wspólny ww. wykaz, wskazuj�c który z nich dysponuje 

poszczególnymi osobami wskazanymi w tre�ci wykazu..  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ O	WIADCZE
 LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO	CI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiaj�cemu o�wiadczenie o 

przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia wykonawca 

mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do 

zakłócenia konkurencji w post�powaniu; O�wiadczenie, o którym mowa w ppkt 1) 

powy�ej oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 



zamieszczenia przez zamawiaj�cego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

o�wiadczenie składa ka�dy z wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�. 1. Wraz z 

ofert�, sporz�dzon� w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci, Wykonawca 

składa: 1) kosztorys ofertowy – sporz�dzony zgodnie ze wzorem stanowi�cym 

Zał�cznik nr 1a do siwz; 2) o�wiadczenia, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 

powy�ej (je�eli dotyczy); 3) zobowi�zanie podmiotu trzeciego - je�eli wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu polega na 

zasadach okre�lonych w art. 22a i nast. ustawy na zdolno�ciach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 4) 

odpowiednie pełnomocnictwa (je�eli dotyczy); pełnomocnictwa nale�y zło�y� w 

oryginale lub kopii notarialnie po�wiadczonej. 5) O�wiadczenie sporz�dzone 

według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 1 do siwz, wskazuj�ce cz��ci 

zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzy� 

podwykonawcom (je�eli wykonawca przewiduje udział podwykonawców w 

realizacji zamówienia) oraz firmy podwykonawców (je�eli s� znane); 6) opis 

materiałów i produktów równowa�nych – je�eli wykonawca przewiduje ich 

zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 4 siwz); 

7) oryginał dokumentu 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiaj�cy ��da wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowi�zany jest wnie�� wadium w wysoko�ci 500 000 zł (słownie: 

pi��set tysi�cy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe 

informacje na temat zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział VIII SIWZ. 

 

IV.1.3) Przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Nale�y poda� informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga si� zło�enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

doł�czenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza si� zło�enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł�czenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  



Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga si� zło�enia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej  

Nie  

Zło�enie oferty wariantowej dopuszcza si� tylko z jednoczesnym zło�eniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan� zaproszeni do 

udziału w post�powaniu  

(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 b�dzie zawarta:  

 

Czy przewiduje si� ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której b�d� zamieszczone dodatkowe informacje 

dotycz�ce dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si� 

zło�enie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje si� pobranie ze zło�onych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporz�dzenia 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  

Nale�y poda� adres strony internetowej, na której aukcja b�dzie prowadzona:  

 

Nale�y wskaza� elementy, których warto�ci b�d� przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje si� ograniczenia co do przedstawionych warto�ci, wynikaj�ce z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Nale�y poda�, które informacje zostan� udost�pnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki b�dzie termin ich udost�pnienia:  

Informacje dotycz�ce przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób post�powania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

b�d� warunki, na jakich wykonawcy b�d� mogli licytowa� (minimalne wysoko�ci 

post�pie�):  



Informacje dotycz�ce wykorzystywanego sprz�tu elektronicznego, rozwi�za� i 

specyfikacji technicznych w zakresie poł�cze�:  

Wymagania dotycz�ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie zło�yli nowych post�pie�, zostan� zakwalifikowani do 

nast�pnego etapu:  

Warunki zamkni�cia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 85,00 
termin realizacji 12,00 
oferowany okres gwarancji i r�kojmi 3,00 

 

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 musz� spełnia� wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrze�enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wst�pnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Nale�y poda� informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb� etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymaga� zamawiaj�cego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysoko�ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwi�zania stanowi�ce podstaw� do składania ofert, 

je�eli zamawiaj�cy przewiduje nagrody:  



 

Wst�pny harmonogram post�powania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi�za�:  

Nale�y poda� informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj�ce minimalne wymagania, 

którym musz� odpowiada� wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj�cych 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której b�dzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dost�pny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotycz�ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz�dze� informatycznych:  

Sposób post�powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre�lenie 

minimalnych wysoko�ci post�pie�:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie zło�yli nowych post�pie�, zostan� zakwalifikowani do 

nast�pnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamkni�cia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do 

tre�ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Nale�y wskaza� zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z par. 19 projektu umowy, który stanowi Zał�cznik nr 4 do SIWZ. 

Paragraf ten ma nast�puj�ce brzmienie: 1. Zmiana postanowie� Umowy mo�e 

nast�pi� na podstawie art. 144 PZP. 2. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� 

wprowadzenia zmian postanowie� Umowy w stosunku do tre�ci Oferty, 

polegaj�cych na: 1) zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) zmianie 

wynagrodzenia; 3) zmianie sposobu spełnienia �wiadczenia; 4) zmianie osób 

wskazanych do realizacji zamówienia. 3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy mo�e nast�pi� w nast�puj�cych przypadkach: 1) wyst�pi konieczno�� 

wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które b�d� miały wpływ na 

przedłu�enie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) wyst�pi potrzeba 

uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budow� w wyniku wprowadzenia 

koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3) w toku wykonywania 

robót wyst�pi konieczno�� usuni�cia niewybuchów lub niewypałów, prowadzenia 

bada� archeologicznych itp. i b�dzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania Przedmiotu Umowy; 4) w toku wykonywania Przedmiotu Umowy 



wyst�pi�: a) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kl�ski �ywiołowe lub 

warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj�ce przeprowadzenie prób i sprawdze� lub 

dokonywanie odbiorów, b) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kl�ski 

�ywiołowe lub warunki pogodowe uniemo�liwiaj�ce, ze wzgl�dów 

technologicznych prowadzenie robót je�eli pomimo doło�enia przez Wykonawc� 

wszelkich stara�, aby roboty mogły zosta� zrealizowane, Wykonawca nie b�dzie 

mógł kontynuowa� prac. Na t� okoliczno�� Kierownik Budowy sporz�dzi wpis do 

Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru oraz In�ynier Kontraktu; 

5) wyst�pi okoliczno�� le��ca po stronie Zamawiaj�cego, w szczególno�ci 

wstrzymanie robót przez Zamawiaj�cego, konieczno�� usuni�cia bł�dów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, 6) nast�pi odmowa wydania przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwole� lub uzgodnie� z 

przyczyn nie zawinionych przez Wykonawc�; 7) wyst�pi� nieprzewidziane 

warunki realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów 

instalacji podziemnej i b�dzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania 

Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia mo�e nast�pi�, w nast�puj�cych 

przypadkach: 1) gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie 

konieczno�� wykonania prac w ilo�ci przekraczaj�cej wielko�� przyj�t� w 

kosztorysie, Wykonawca mo�e ��da� podwy�szonego wynagrodzenia w oparciu o 

art. 630 kc.; warto�� robót zostanie wówczas obliczona na podstawie cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym; 2) wyst�pi konieczno�� 



wykonania robót zamiennych lub zmianie ulegnie sposób spełnienia �wiadczenia, 

3) gdy wyst�pi konieczno�� wykonania robót wynikaj�cych z dokumentacji, a nie 

uj�tych w kosztorysie ofertowym, 4) wyst�pi konieczno�� zrealizowania 

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi�za� technicznych lub 

materiałowych ze wzgl�du na zmiany obowi�zuj�cego prawa; 5) wyst�pi 

konieczno�� zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwi�za� technicznych lub materiałowych z uwagi na czasow� lub całkowit� 

niedost�pno�� materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 5. Wycena 

robót wprowadzonych w wyniku zmian okre�lonych w ust. 4 pkt 2 – 5 b�dzie 

sporz�dzona w oparciu o poni�sze zasady: 1) Wykonawca wykona wycen� robót w 

formie kosztorysu sporz�dzonego metod� szczegółow�, przy zastosowaniu 

nast�puj�cych no�ników cenotwórczych wskazanych w dost�pnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzie� sporz�dzenia 

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawc� wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiaj�cego): a) stawka roboczogodziny „R” – �rednia dla województwa 

zachodniopomorskiego, b) koszty po�rednie „Kp” (R+S) – �rednie dla 

województwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – 

�rednie dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprz�tu i 

materiałów (ł�cznie z kosztami zakupu) b�d� przyjmowane według �rednich cen 

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprz�tu zostan� przyj�te na 

podstawie ogólnie dost�pnych katalogów, w tym równie� cen dostawców na 



stronach internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe – w oparciu o 

Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej – „KNR”). 2) W przypadku robót dla 

których brak nakładów w KNR, b�dzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, wymagaj�ca zatwierdzenia przez Zamawiaj�cego. 3) roboty 

niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie 

z kosztorysem ofertowym; 6. Zmiana polegaj�ca na wprowadzeniu robót 

zamiennych, których warto�� nie zmienia wynagrodzenia umownego, nast�pi na 

zasadach wskazanych w ust. 5. 7. Niezale�nie od postanowie� ust. 5 i 6, 

Zamawiaj�cy przewiduje zmian� wynagrodzenia w przypadku wyst�pienia 

którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP, je�eli zmiany 

te b�d� miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc�. 8. 

Zmiana wysoko�ci wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, obowi�zywa� b�dzie 

od podpisania aneksu i b�dzie obejmowa� wyrównanie za okres od dnia wej�cia w 

�ycie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie wcze�niej ni� od dnia zło�enia 

prawidłowego wniosku (o�wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami 

potwierdzaj�cymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o którym mowa 

w ust. 12. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług warto�� 

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si�, a okre�lona w aneksie warto�� 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. W 

przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto�� zmiany całkowitego kosztu 



Wykonawcy wynikaj�cego ze zmiany wynagrodze� osób bezpo�rednio 

wykonuj�cych zamówienie do wysoko�ci zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia za prac� albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzgl�dnieniem 

wszystkich obci��e� publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia za prac� albo minimalnej stawki godzinowej. 11. W przypadku 

zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 PZP wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie modyfikacji o warto�� zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki b�dzie 

on zobowi�zany ponie�� przy uwzgl�dnieniu tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpo�rednio wykonuj�cych 

zamówienie. 12. Za wyj�tkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9, wprowadzenie 

zmian wysoko�ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zło�enia przez Wykonawc� 

o�wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 

potwierdzaj�cymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 10 i 11 na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 13. Zmiana polegaj�ca na zmianie sposobu spełnienia �wiadczenia, w 

tym zmiany technologiczne, mog� nast�pi�, w szczególno�ci je�eli nast�pi(�): 1) 

okoliczno�ci korzystne dla Zamawiaj�cego z punktu widzenia realizacji Przedmiotu 

umowy, w szczególno�ci umo�liwiaj�ce obni�enie kosztów ponoszonych przez 

Zamawiaj�cego na wykonanie lub eksploatacj� Przedmiotu Umowy, 2) 

konieczno�� zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwi�za� technicznych lub materiałowych ni� wskazane w dokumentacji, w 

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi�za� groziło niewykonaniem 



lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 3) konieczno�� zrealizowania 

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi�za� technicznych lub 

materiałowych ze wzgl�du na zmiany obowi�zuj�cego prawa; 4) konieczno�� 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi�za� 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasow� lub całkowit� niedost�pno�� 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 14. Ka�da ze wskazanych 

w ust. 13 zmian mo�e by� powi�zana ze zmian� wynagrodzenia na zasadach 

okre�lonych w ust. 5. 15. Zmiana polegaj�ca na zmianie osób wskazanych do 

realizacji umowy nast�powa� mo�e na wniosek Wykonawcy, za pisemn� zgod� 

Zamawiaj�cego oraz pod warunkiem, �e nowa osoba spełnia wymagania okre�lone 

w SIWZ. 16. W przypadku, gdy Wykonawca wyst�pi z inicjatyw� zmiany albo 

rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał si�, na 

zasadach okre�lonych w art. 22a ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w post�powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca 

obowi�zany b�dzie wykaza� Zamawiaj�cemu, �e: 1) proponowany inny 

Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym ni� wymagany w 

trakcie post�powania o udzielenie zamówienia lub 2) Wykonawca samodzielnie 

spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym ni� Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał si� w trakcie post�powania o udzielenie zamówienia. 17. 

Zmiany do Umowy mo�e inicjowa� zarówno Zamawiaj�cy jak i Wykonawca, 

składaj�c pisemny wniosek do drugiej strony, zawieraj�cy w szczególno�ci: 1) opis 



propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na 

harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy i termin wykonania Umowy. 18. 

Wszystkie okoliczno�ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowi� katalog 

zmian, na które Zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod�. Nie stanowi� jednocze�nie 

zobowi�zania do wyra�enia takiej zgody.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udost�pniania informacji o charakterze poufnym (je�eli 

dotyczy):  

 

	rodki słu��ce ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu:  

Data: 2017-09-07, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgl�du na piln� potrzeb� udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskaza� powody:  

 



J�zyk lub j�zyki, w jakich mog� by� sporz�dzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w post�powaniu  

> j�zyk polski  

IV.6.3) Termin zwi�zania ofert�: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały by� przeznaczone na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, 

je�eli �rodki słu��ce sfinansowaniu zamówie� na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiaj�cy zamierzał przeznaczy� na sfinansowanie 

cało�ci lub cz��ci zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

1) o�wiadczenia, o których mowa w Rozdziale V pkt 4, pkt 5, pkt 8 ppkt 1 lit. d)-f) 

SIWZ oraz Rozdziale V pkt 8 ppkt 2) SIWZ jak równie� Rozdziale V pkt 9 SIWZ 

składane s� w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 

lit. a)-c) SIWZ oraz odpowiadaj�ce im dokumenty składane przez wykonawców 

zagranicznych (zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI SIWZ), jak równie� 

zobowi�zania podmiotów trzecich składane s� w oryginale lub w kopii 



po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem, 2) po�wiadczenia za zgodno�� z 

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolno�ciach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

ka�dego z nich dotycz�, 3) po�wiadczenie za zgodno�� z oryginałem nast�puje w 

formie pisemnej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodno�� z oryginałem”, 4) 

dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na 

j�zyk polski, 5) w przypadku wskazania przez wykonawc� dost�pno�ci o�wiadcze� 

lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 SIWZ, w formie 

elektronicznej pod okre�lonymi adresami internetowymi ogólnodost�pnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiaj�cy pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawc� o�wiadczenia lub dokumenty, 6) w przypadku, o 

którym mowa w ppkt 5 zamawiaj�cy b�dzie ��dał od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na j�zyk polski wskazanych przez wykonawc� i pobranych 

samodzielnie przez zamawiaj�cego dokumentów, 

ZAŁ�CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ�CE OFERT 

CZ�	CIOWYCH 
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