
Ogłoszenie nr 631550-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.  

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: 

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 13 i 14 przy ul. Hetm. St. 

Żółkiewskiego 19 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu „Kreator 

bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 7.6”.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

Nazwa projektu lub programu  

projekt „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 7.6”.  

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  

Tak  

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:  

Podmiot 

Gminy Miasto Szczecin – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. 

Sikorskiego 3 , 70-323 Szczecin; krajowy nr identyfikacyjny 543335300000; tel. 91 48 50 

563 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 

1; 70-302 Szczecin, krajowy nr identyfikacyjny 81101566600000  

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: Zamówienie prowadzone na podstawie "porozumienia ramowego" 

zawartego w dniu 04.09.2018 r. zawartego w celu wspólnego prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa lokali mieszkalnych nr. 13 i 14 przy ul. 

Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 19 w Szczecinie na jeden lokal”, zgodnie z postanowieniami 

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) przez Gminę Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

oraz Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach realizacji 

projektu „Kreator Bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym  

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z 

o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81101566600000, ul. ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego  1 , 70302   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 430 



91 00, e-mail biuro@stbs.pl, faks 91 430 91 45.  

Adres strony internetowej (URL): www.stbs.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):  

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szczecińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyznaczają ,,Spółkę”, tj. Szczecińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako upoważniony podmiot do 

przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu obu 

podmiotów celem wyłonienia wykonawcy zamówienia pn. ,, Przebudowa lokali mieszkalnych 

nr. 13 i 14 przy ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 19” 2. Spółka odpowiada za 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

szczególności za: a) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) 

koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie 

rozliczeniem przedsięwzięcia; c) zawarcie wraz z MOPR umowy z wykonawcą wyłonionym 

w ramach wyżej wymienionego postępowania ; d) pełną obsługę administracyjno-biurową i 

wyposażenie techniczne; e) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; f) 

powołanie członków komisji przetargowej; g) powołanie biegłych w przypadkach tego 

wymagających; h) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji 

przetargowej oraz biegłym; i) przygotowanie w porozumieniu z MOPR dokumentacji 

postępowania; j) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; k) wszelkie inne 

czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie 



postępowania, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w 

wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do 

reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); l) przechowanie i zabezpieczenie 

dokumentacji przetargowej.  

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  

Tak  

www.stbs.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:  

w formie pisemnej  

Adres:  



Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 1; 70-302 Szczecin  

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: Wykonanie remontu lokali 

mieszkalnych nr 13 i 14 przy ul. Hetm. St. Żółkiewskiego 19 w Szczecinie na potrzeby 

realizacji projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 7.6”.  

Numer referencyjny: Pn 74/DZE/2018  

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 wykonanie remontu lokali 

mieszkalnych nr 13 i 14 przy ul. Hetm. St. Żółkiewskiego 19 w Szczecinie na potrzeby 

realizacji projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 7.6”. 2. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na; a. remoncie i przebudowie 

dwóch lokali mieszkalnych nr 13 i nr 14 na jeden lokal wraz z instalacjami: elektrycznymi i 

sanitarnymi: wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, b. remoncie dachu 

i wzmocnieniu fundamentów werandy pod lokalami nr 13 i 14 przy ul. Żółkiewskiego 19 

(działka Nr 8/21, obręb 2157) w Szczecinie. 3. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy 

robót ujęty został w załączonej do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik nr 9 do siwz – a składającej 

się z: I. WERANDA: a. Projekt budowlano wykonawczy : architektura i konstrukcja;; b. 

Przedmiary; c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - (STWiOR) 

II. REMONT LOKALI: 1. Architektura: a. Projekt budowlano wykonawczy; b. Przedmiary – 

branża budowlana i sanitarna, c. STWiOR - branża budowlana i sanitarna, 2. Konstrukcja – 

projektu budowlanego wykonawczego i ekspertyzy 3. Elektryka: a. Projekt budowlano 

wykonawczy; b. Przedmiarów, c. STWiOR 4. Sanitarka - projekt budowlano wykonawczy 

opracowanej przez MWA Pracownię Architektoniczną Martyna Wesołowska z siedzibą ul. 

Gorkiego 30/6 w Szczecinie.  

II.5) Główny kod CPV: 45000000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45211341-1 

45330000-9 

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: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego: 1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót 

budowlanych lub usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) Wielkość 

lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego; 3) Warunki, na jakich 

zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia 

podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji.  

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: 100  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli 



wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

niższą niż 150.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić 

co najmniej jeden z wykonawców w całości.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 

techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia jeśli 

wykaże że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

minimum dwie roboty budowlane o łącznej wartości nie niższej niż 150 000 zł brutto*. *Za 

jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę polegającą na wykonaniu remontu lub 

przebudowy budynku (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub 

lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (w rozumieniu ustawy z dnia 24 

czerwca 1994r. o własności lokali) w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i 

elektrycznej, bez określania wartości robót poszczególnych branż w wartości całkowitej 

roboty budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co 

najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na 

zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 

22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie 

dysponować minimum 1 osobą – kierownikiem budowy Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń Wymagane doświadczenie: sprawowanie funkcji kierownika budowy (w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

12012), na co najmniej dwóch robotach budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na przebudowie lub budowie lub 

remoncie lokali lub obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m 

2 każda w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót konstrukcyjno budowlanych, 

instalacji sanitarnych i elektrycznych) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek 

musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości .  



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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, tj.: a)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 wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

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

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca 

musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca 

musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

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:  

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, tj: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu 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 – według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5, 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; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 

składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast 

dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz; W przypadku składania oferty 

wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć 

w oryginale. c) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, 

który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. Ww. dokument 

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Oferowane roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom, tj.:opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli 

wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 

8 i 9 siwz). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 

składają jeden wspólny ww. dokument.  

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

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty 

wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w 

oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z 

Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć 

jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie 

podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 

poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 

I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) 

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku 

składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie 

należy złożyć w oryginale.  



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  

Wadium należy wnieść w wysokości 3 200 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem 

terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.  

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

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

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

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



następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania zamówienia 20,00 

Okres gwarancji i rękojmi 10,00 

Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu 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. Zmiany postanowień w umowie wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem ich nieważności. 2. Zmiany postanowień w umowie mogą zostać 



dokonane tylko zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem ich nieważności. 

Dopuszczalna jest zmiana zakresu umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z 

zastrzeżeniem jednak, że jeżeli WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 na jego zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać 

ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCEMU 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania w 

całości lub w części, na zasadach określonych w niniejszej umowie, w ustawie Kodeks 

cywilny, a także przy zaistnieniu przesłanki odstąpienia wynikającej z art. 145 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 4. Niezależnie od innych postanowień umowy regulujących 

kwestie dokonywania jej zmian, zmiana treści umowy może nastąpić w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. obfitych opadów deszczu, silnych 

wiatrów lub innych czynników uniemożliwiających terminową realizację prac, których 

wystąpienie i czas trwania zostaną potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

ZAMAWIAJĄCEGO wpisem w dzienniku budowy. W takiej sytuacji termin realizacji 

umowy może zostać wydłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania opisanej wyżej 

przeszkody, nie dłużej jednak niż o 30 dni.  

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: 2018-10-19, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 



Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 


