
Gmina Michałowice: Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach

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

Ogłoszenie nr 567709-N-2019 z dnia 2019-07-01 r. 



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: Gmina Michałowice, krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, 

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 , 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

22 350 91 91, , e-mail m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl , faks 22 350 91 01. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.michalowice.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: Administracja samorządowa

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 

Tak

www.bip.michalowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób:

Tak

Inny sposób: 



Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

Adres: 

Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

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: Budowa pompowni ścieków P1A przy 

ul. Kolejowej w Michałowicach

Numer referencyjny: ZP.271.2.34.2019

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: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy pompowni ścieków 

sanitarnych przy ul. Kolejowej w Michałowicach, w tym: - zbiornik pompowni: DN2000, Hc = 

5,06 m, poj. zbiornika czerpalnego czynna 2,5 m3, całkowita 5 m3, 2 szt. pomp zatapialnych Q = 

41 dm3/s, H = 19 m, N = 15 kW; - komora zasuw KZ1: DN2000, Hc = 2,85 m, 2 szt. zaworów 

zwrotnych DN150, 2 szt. zasuw odcinających nożowych DN150; - komora zasuw KZ2: DN2000, 

Hc = 2,85, 1szt. zasuwy nożowej odcinającej DN200; - kanał grawitacyjny: DN315 PVC-U, L = 

8,95 m, 2 szt. studni DN1200; - kanał tłoczny: D225x8,6 PE, L = 2,35, D225x6,6 PVC, L = 1,1 m; 

wraz z zasilaniem i automatyką obejmującą system łączności GPRS. W ramach budowy 

przepompowni P1A przewiduje się wymianę zestawu zasilająco – sterowniczego istniejącej 

przepompowni P1. 2.2 UWAGA !!! Projektant dokonał kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od 

zatwierdzonego (załączonego) projektu budowlanego w zakresie: • wymiany istniejącej skrzynki 

zasilającej przepompowni P1, • zmiana systemu łączności z GSM na GPRS, • zmiana zasuw 

automatycznych na zasuwy ręczne., Powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączonym 

przedmiarze robót. 2.32.2 Wykonawca podczas prowadzenia robót związanych z odwodnieniem 

wykopów zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pompowań. W dzienniku muszą być 

zamieszczone informacje odnośnie rodzaju, parametrów oraz czasu pracy instalacji odwadniającej. 

Rozliczenie za odwodnienie wykopu nastąpi na podstawie Dziennika Pompowań potwierdzonego 

przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru w oparciu o zatwierdzoną cenę jednostkową 

wskazaną w formularzu ofertowym. Zamawiający nie uzna godzin pracy pomp w przypadku 

przerw w robotach ziemnych i montażowych spowodowanych awarią sprzętu lub innymi 

czynnikami zależnymi od wykonawcy. Szacunkowy zakres robót dotyczący odwodnienia 

wykopów niezbędny do ustalenia ceny za realizację przedmiotu umowy (objęty rozliczeniem 

kosztorysowym): • Igłofiltry o średnicy do 50 mm – wpłukiwanie w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 4 m szt. 68. • Igłofiltry o średnicy do 50 mm – wpłukiwanie w grunt 



bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt. 44. • Igłofiltry o średnicy do 50 mm – 

wpłukiwanie w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8 m szt. 32. • Rurociągi stalowe 

kołnierzowe (tymczasowe) o śr. nom. 150-200 mm - 60 m. • Pompowanie wody z agregatów 

igłofiltrowych - 240 godzin. 2.42.3 Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez 

Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde 

żądanie Zamawiającego. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in. projekty 

powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do zasobów i 

potwierdzona przez właściwy organ wraz z oświadczeniem geodety o treści określonej w 

przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badań zagęszczeń gruntów, 

protokoły odbioru dróg dokonanych przez ich zarządcę, protokoły od gestorów sieci, którym 

należało powierzyć nadzór nad wykonaniem robót, protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, 

atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje użytkowania i obsługi, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji, DTR-ki, wypełniony dziennik budowy, oświadczenie 

kierownika budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową oraz 

inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę, niezbędne do 

dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania. Skompletowana dokumentacja powykonawcza 

winna zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem przez 

Wykonawcę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty związane z opracowaniem przez 

Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej powinny zostać zawarte w wynagrodzeniu 

określonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przekazana w 1 

egzemplarzu. 

II.5) Główny kod CPV: 45232423-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231300-8

45111240-2

45111200-0

45233200-1



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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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 możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego (nie więcej niż 212.701,90 zł netto) i będą polegały na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych i są zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. 5.2 Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami uzupełniającymi może 

dotyczyć robót związanych z budową pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kolejowej w 

Michałowicach (w zakresie budowy przepompowni, kanałów, studni, armatury, zasilania 

energetycznego). 5.3 Zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ zostaną udzielone po 

negocjacjach, na podstawie odrębnej umowy. Przed przystąpieniem do negocjacji Zamawiający 

będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu, sporządzonego zgodnie z 

przedmiarem uprzednio przekazanym przez Zamawiającego. 5.4 Wykonawca odniesieniu do 

zamówień o których mowa w pkt. 5.1 zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe nie 

wyższe niż wynikające z kosztorysu o którym mowa w pkt. 17.11 nin. SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedstawienia wyższych stawek jednostkowych, jeżeli jest to obiektywnie 



uzasadnione, w szczególności zmianą warunków rynkowych. 5.5 Termin wykonania zamówienia o 

którym mowa w pkt. 5.1 będzie przedmiotem negocjacji z Wykonawcą. Odpowiednie 

zastosowanie znajdą również postanowienia umowy w sprawie nin. zamówienia (zob. zał. nr 4 do 

SIWZ), w szczególności dotyczące podwykonawców, warunków płatności, odpowiedzialności 

cywilnoprawnej Zamawiającego i Wykonawcy, warunków odstąpienia od umowy, warunków 

gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad i ich usunięcie w 

okresie gwarancji i rękojmi, postanowienia dotyczące odbioru końcowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  3 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 1) 

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia to czynności instalatora sanitarnego 

oraz czynności operatora koparki których zakres określono w pkt. 2.1 SIWZ. 3) Pod pojęciem osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, 

jak również już zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy. Wymóg nie dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście 

powyższe czynności. 4) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia 

trwało w całym okresie wykonania zamówienia. 5) Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie 

dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do 

realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej 

samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu 

zamówienia 6) Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować 



zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest 

ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, 

które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia; 7) Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenie, że warunek dotyczący stanu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników operacyjnych przy realizacji zamówienia 

jest w pełni przestrzegany. 8) W sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiąże 

umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, 

innej osoby; 9) Składając ofertę Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób 

przy realizacji zamówienia w ramach danej części, zawarte w formularzu oferty, natomiast 

dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie 

realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego. 10) Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogów 

dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w miejscu wykonywania 

świadczenia objętego nin. postępowaniem. 11) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości kontraktu brutto. 12) W ramach uprawnień zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia osób 

na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 143e ustawy Pzp jest on uprawniony do żądania w 

szczególności: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika. 11) UWAGA! 1) Wszystkie materiały, pochodzące z 

rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza 

terenem Gminy Michałowice, o ile nie zostało to inaczej określone w dokumentacji postępowania. 

2) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku 

towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: 

„lub równoważne”. 3) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub 



materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie 

przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać w ofercie pisemnego 

porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. 

Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób 

jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. 2.3 

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: • STWiORB: 

załącznik nr A • dokumentacji projektowej: załącznik nr B 2.4. Wykonawca zobowiązany jest: a) 

zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający 

wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści 

wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zapewnić 

ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w 

organizacji ruchu, e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy 

poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również 

zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego 

obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, 

odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi 

geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do 

posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, g) 

wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla 

wykonania robót lub ich części, h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu 

zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1202). 2.5 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy 

stanowiącym integralną część SIWZ.

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 0,2 mln. - posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 0,3 mln. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie 

pompowni ścieków lub sieci kanalizacyjnych wraz z pompownią ścieków 2) skieruje do 

realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego, tj. minimum: 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Uwaga! W przypadku Wykonawców, którzy nabyli doświadczenie w ramach tzw. konsorcjum – 

ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. „(…) Wykonawca 

udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, 

w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to 

przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany 

podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący 

indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na 

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, 

jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn. akt KIO 



905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w 

sprawie C-387/14 Esaprojekt. Kwalifikacje zawodowe osoby, o których mowa powyżej 

obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

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

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, 

mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy 

o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego 

posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i 

okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub 

urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem usług trans 

granicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. W każdym przypadku, 

gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną 

do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie 

przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile 

ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. 

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: 

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 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: 

W celu potwierdzenia BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na 

wezwanie zamawiającego): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

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

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 



Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

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

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

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z 

właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; według wzoru określonego w załączniku nr 7 do 

SIWZ; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ; 6) oświadczenie 

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 2017 r. poz. 

1785), według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. 

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:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących 



dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 1) informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

W przypadku polisy OC, Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentu dowodów opłacenia 

wymagalnych składek, zgodnie z przewidzianym w warunkach polisy schematem płatności. 

Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 2, może złożyć inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku. 11.2.2 W celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów 

(dokumenty składana na wezwanie Zamawiającego): 1) wykaz robót budowlanych 

wykonanych 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 i 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 

według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 2) dowody określające, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazujące, czy zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga! Dowodami, o 

których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; według wzoru określonego w załączniku nr 6 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) 

16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w 

ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) formularz ofertowy (według załączonego 

druku, załącznik nr 1 do SIWZ), 2) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium (załącznik 

Wykonawcy), 3) oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 

oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych oraz spełnienia warunków udziału (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), 4) 

zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik 

Wykonawcy). 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba 

uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 7) dokumenty, z których wynika prawo do 

podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, 

chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 16.1.5 i 16.1.6 

powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

DOKUMENTÓW 1) Wymagane dokumenty żądane są zgodnie z uprawnieniem wynikającym z 

treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 



Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993). 2) Oferta oraz oświadczenia dotyczące spełniania 

warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia muszą być 

sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1986). 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem (zob. §2 

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. 2018 poz. 1993). 5) 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

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 

13.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy).

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 

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

okres gwarancji 40,00

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: 

24.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie nin. zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji. 

24.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 



okolicznościach tj.: 1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 2) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy; 3) w wypadku zmian nr rachunku bankowego 

wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie; 4) z powodu konieczności wprowadzenia zmian 

projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 5) 

z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających 

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 6) wypadku aktualizacji rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 7) z 

powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 8) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia 

przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, 9) z powodu wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 10) w wypadku 

zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące 

po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji 

zamówienia, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą 

np. pożar, zalanie itp.; 11) z powodu przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach 

administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 12) z powodu 

niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających od 

średnich z wielolecia (2014-2018) z miesięcy kalendarzowych odpowiadających miesiącom, w 

których zaistniały te warunki, np. długotrwałe lub intensywne opady, zbyt niskie lub zbyt wysokie 

temperatury), archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 13) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy 

zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia, 14) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania 

robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 

wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 



zawinionych przez Wykonawcę), 15) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod 

warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

wymaganego postanowieniami SIWZ, 16) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej 

powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża 

bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych 

rozmiarach, 17) z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie 

można było wcześniej przewidzieć, 18) z powodu zmian przepisów prawa związanych z realizacją 

zamówienia (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia); 19) z powodu zmian 

stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana 

leży w interesie publicznym; 20) zmiany wynagrodzenia w wyniku: a) robót dodatkowych – 

roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju 

co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę. - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie cen publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla 

kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. b) robót zamiennych 

i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny 

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w 

oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - 

w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie cen publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

wystąpienie konieczności wykonania tych robót. c) odstąpienia od części umowy. 24.3 Zmiany w 

przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji 

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 



podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana 

wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej 

kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany 

umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 

15%wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 24.4. Zmiany postanowień zawartej 

umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-07-15, godzina: 12:00, 

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 

> Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności

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



ofert) 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

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

całości lub części zamówienia:

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

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuję, że: inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Michałowice 

jest Pan Piotr Glen, adres do korespondencji e-mail: daneosobowe@michalowice.pl; Pana/Pani 

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

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami 

Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek 

podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp; w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pan/Pani: na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych; Skorzystanie przez osobę, której 

dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 



publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą a 

także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników na podstawie art. 18 

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o 

którym mowa w 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. prawo 

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

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

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

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

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO." 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


