
Ogłoszenie nr 585986-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.  
 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o: Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z 

wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty 

śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów 

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  

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Suwałki, ul. 

Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, w imieniu której działa Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki  

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: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. 

z. o o, krajowy numer identyfikacyjny 36336992000000, ul. ul. 

Wigierska  32 , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 563 50 00, 

e-mailm.kopyra@zbm.suwalki.pl ; sekretariat@zbm.suwalki.pl, faks 87 563 50 79.  

Adres strony internetowej (URL): www.zbm.suwalki.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 



I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.zbm.suwalki.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.zbm.suwalki.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:  

pisemnie  

Adres:  

ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki 

 

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 budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem 

zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej 

oraz rozbiórką istniejących obiektów  

Numer referencyjny: 7 /I/ 2017  



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 budowa przy ul. Mikołaja Reja na dz. o nr geod. 22065/4, 

22066/3, 22067/2 w Suwałkach budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 

usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu w zakresie: 

nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, 31 miejsc postojowych, placu zabaw, 

przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii 

oświetleniowej i budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką obiektów istniejących: 

budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, w wyniku którego powstanie 28 

lokali socjalnych. Budowa obejmuje obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych 



mieszkalnych, całkowicie podpiwniczony w części mieszkalnej, ze zblokowanym 

lokalem usługowym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym wraz z 

wyposażeniem. Budynek w kształcie litery L, o zewnętrznych wymiarach 33,16 m 

x 30,50 m, posiada 3 sekcje mieszkalne, z lokalem usługowym o zewnętrznych 

wymiarach 12,20 m x 9,50 m. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej 

częściowo prefabrykowanej. Układ ścian – mieszany. Dach w postaci stropodachu 

ocieplanego pogrążonego. Wejście do klatek schodowych odbywać się będzie 

bezpośrednio z poziomu przyległego chodnika, połączonego z ciągiem pieszo-

jezdnym, który jest powiązany z ulica dojazdową oraz zespołem parkingowym. Na 

terenie parkingu wydzielone zostało miejsce pod budowę wiaty śmietnikowej, a na 

terenie zieleni miejsce pod plac zabaw o nawierzchni trawiastej. Na działkach o nr 

geod. 22064/2 i 22063/3 przewiduje się wykonanie przyłączy: kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Budynek składa się z: - 3 klatek schodowych, - 

28 lokali mieszkalnych, - 28 komórek lokatorskich w piwnicy, - pomieszczeń 

gospodarczych i pomieszczeń technicznych w piwnicy, - 1 lokalu usługowego 

przyziemnego (zblokowany z budynkiem mieszkalnym). wyposażony między 

innymi w: - instalacje wod.-kan. i c.w.u. - instalacje c.o. - instalacje elektryczne - 

instalacje teletechniczne - instalacje domofonowe, telefoniczne, telewizyjne. Dane 

charakterystyczne obiektu: - pow. całkowita netto - 2 168,00 m2 , w tym: pow. 

całkowita netto lokalu usługowego 87,97 m² - kubatura – 8 575,70 m3 - 

powierzchnia zabudowy budynku – 671,28 m2 W zakres zagospodarowania terenu 

wchodzi: - oświetlenie, - wiata śmietnikowa, - ciągi pieszo-jezdne, - tereny zielone, 

- plac zabaw, - miejsca postojowe - 31 sztuk. Obiekty przewidziane do rozbiórki: 1) 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o 

konstrukcji murowanej, dach drewniany przykryty blachą dachówkową. 

Podstawowe dane liczbowe: - powierzchnia zabudowy – 414,60 m², - kubatura – 

2385,09 m², - szerokość – 21,58 m, - długość – 28,37 m, - wysokość – 6,58 m. 2) 

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji 

murowanej, dach drewniany kryty płytami falistymi z eternitu. Podstawowe dane 

liczbowe; - powierzchnia zabudowy – 68,28 m², - kubatura – 170,70 m², - 

szerokość – 4,28 m, - długość – 20,90 m, - wysokość – 2,50 m. 3) Budynek 



gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej, 

dach drewniany kryty papą asfaltową. Budynek nie jest trwale połączony z 

gruntem. Podstawowe dane liczbowe; - powierzchnia zabudowy – 39,10 m², - 

kubatura – 86,02 m², - szerokość – 6,29 m, - długość – 6,30 m, - wysokość – 2,20 

m. Z materiałami uzyskanymi podczas rozbiórki należy postępować zgodnie z 

informacjami zawartymi w opisie technicznym do projektu rozbiórki. Uwaga: 

Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej odniesiono się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym w dokumentacji 

projektowej, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach, nie naruszą postanowień decyzji, uzgodnień i 

warunków technicznych uzgodnionych na etapie projektowym, a także nie 

stanowią istotnego odstąpienia od dokumentacji projektowej. 2. Wszystkie roboty 

należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 65/2017 z dnia 17.03.2017 

r., w tym udostępnioną przez Zamawiającego wielobranżową dokumentacją 

projektową stanowiącą integralną część ww. pozwolenia pn. „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem 

zagospodarowania terenu w zakresie: nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, 31 

miejsc postojowych, placu zabaw, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii oświetleniowej i budową wiaty 

śmietnikowej oraz rozbiórką obiektów istniejących: budynku mieszkalnego i 

budynku gospodarczego, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych” 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia drzew kolidujących z inwestycją w ilości 2 szt. oraz do nasadzenia 

6 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 100 cm 

minimum 14 cm. Nasadzenia należy wykonać w obrębie nieruchomości będących 

w zarządzie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. na 



terenie miasta Suwałki – Decyzja z dnia 30.08.2017 r. wydana przez Marszałka 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku. O planowanym przeprowadzeniu 

nasadzeń, wynikających z ww. decyzji, Wykonawca pisemnie powiadomi 

Zamawiającego wraz z podaniem na mapie lokalizacji drzew. Akceptacja planu 

nasadzeń nastąpi w formie pisemnej przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający 

wymaga aby wszystkie nowo posadzone drzewa mocowane były za pomocą taśm, 

kotw stabilizujących do odpowiedniej wielkości w stosunku do wysokości drzew 

drewnianych palików. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie drzew w system 

mocowania podziemnego, elementy napowietrzające i nawadniające. 4. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pozwolenia, 

pomocniczo: przedmiary robót, branżowe warunki techniczne, zezwolenia, 

uzgodnienia zwane łącznie „dokumentacją projektową”. 5. Załączone do 

dokumentacji projektowej przedmiary robót są tylko materiałem informacyjnym i 

nie stanowią zestawienia wszystkich planowanych prac i przewidywanych kosztów 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w 

przedmiarze robót, a występujące w dokumentacji projektowej lub z niej 

wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

przedmiarem robót i dokumentacją projektową decydująca dla ustalenia zakresu 

robót jest dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może żądać zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, że nie 

uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji projektowej. 6. Zaleca się 

Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie 

również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z 

przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy 

Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej 

informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji 

lokalnej terenu inwestycji. 7. Wymagana długość okresu gwarancji jakości i 

rękojmi to 60 miesięcy na elementy konstrukcyjne za wyjątkiem pozostałych robót 



i zamontowanych maszyn i urządzeń w stosunku do których rękojmia za wady i 

gwarancja jakości wynosi zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta lecz nie 

krócej niż 36 miesięcy licząc od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. 8. 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 

zostały określone w projekcie umowy. 9. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

określa projekt umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 10. Zamawiający umieszcza na 

własnej stronie internetowej: www.zbm.suwalki.pl w formie plików do pobrania 

dokumentację projektową wraz z załącznikami. 11. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45111300-1 

45200000-9 

45211000-9 

45231000-5 

45233200-1 

45330000-9 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 



całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-02-28 

 

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: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w 

zakresie spełnienia tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: W celu potwierdzenia wymaganej sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, Wykonawcy winni udokumentować: - posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 



przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł, - 

posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie 

mniejszą niż 1 000 000 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych 

i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - wykonanie w sposób 

należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

zakwaterowania zbiorowego lub obiektu użyteczności publicznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu, o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 i wartości 

brutto nie mniejszej niż 4 000 000 zł, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. Uwaga: przez „budowę” należy rozumieć wykonie 

nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od wytyczenia budynku do 

przekazania go inwestorowi, potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. - 

dysponowanie osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: • kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej • kierownikiem robót elektrycznych posiadającym 

uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych • 

kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych Zamawiający 

dopuszcza udział kilku kierowników robót pod warunkiem łącznego spełnienia 

zakresu wymaganych uprawnień. lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które 



zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też 

posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które 

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

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).  

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)  

 

 

 

 

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:  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: a) 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 art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; c) 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 albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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; d) informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 

powyższe składa każdy z Wykonawców. 2. Wykonawca mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016, poz.1126). 3. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX 

pkt 3 ppkt 3 SIWZ: 1) a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) d – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 



przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale IX pkt 3 ppkt 3d SIWZ, składa 

dokument o którym mowa w Rozdziale X pkt 2 ppkt 2 SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

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:  

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) dokumentów 

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) informacji 

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; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć 



dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych 

przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: a) 

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 (wg załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg 

załącznika nr 4 do SIWZ).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

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



1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z oferta, 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

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  

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium 

w wysokości: 100 000,00 zł. ( słownie złotych : sto tysięcy.-). 2. Wadium należy 

wnieść w terminie do dnia 28 września 2017 r. do godz. 10:00 w jednej z n/w form: 

a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r poz.1804 z późn. zm.). Wadium wnoszone 

w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao 

S.A. Nr rachunku 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 przy czym za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 

na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej 



należy złożyć w Sekretariacie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 pok. 10 w terminie jw. 

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt. b-e przez 

konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać, że wniesione wadium 

dotyczy wszystkich członków konsorcjum. 3. Zamawiający zwróci wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o 

których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

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



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

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

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia 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:  

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) w 

przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji przez 

Zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu 

umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin 

realizacji umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego 

przedsięwzięcia, 2) w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w 

związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 

wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego 

z przepisami prawa, 3) w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) w 

przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu 

strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie 



determinowanym wystąpieniem siły wyższej, 5) zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin 

wykonania przedmiotu umowy; w takim przypadku strony dopuszczają wydłużenie 

okresu realizacji umowy o okres zaistniałych opóźnień, 6) wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych (co najmniej 5 

dniowych) opadów lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających prawidłowe 

wykonywanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej dokumentacją budowlaną, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w takim przypadku zmiany dotyczyć mogą 

terminu realizacji umowy, adekwatnie do czasu trwania tych przyczyn, 7) 

wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności: wystąpienia wykopalisk 

uniemożliwiających wykonywanie robót, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; w takim przypadku 

zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych 

okoliczności, 8) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub 

ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. 

opóźnień w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa w którym decyzje powinny 

zostać wydane); w takim przypadku zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji 

umowy, adekwatnie do tych opóźnień, 9) przewiduje się możliwość realizacji 

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: - 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, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną 

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość 

każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; w takim przypadku zmiany dotyczyć 

mogą wartości i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robót; 10) 

przewiduje się możliwość zmiany umowy jeżeli zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50%, w takim przypadku zmiany 

dotyczyć mogą wartości i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robót; 11) 

konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; w takim przypadku zmiany dotyczyć 

mogą wartości i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robót; 12) 

wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w przedstawionych 

powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony w aneksie do umowy ustalą 

nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 

realizacji robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa 

powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 13) zmiany umowy w 

przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia 

podmiotowego (następstwa prawnego), 14) zmiany w zakresie formy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 15) zmiany w zakresie 

oferowanych materiałów budowlanych oraz technologii produkcji poprzez 

wprowadzenie materiałów lub technologii o parametrach tożsamych lub lepszych, 

wycofania z produkcji, zmiany technologii ze względu na rozwój wiedzy 

technicznej lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny, 16) korygowania 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 17) zmiany 



umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

następujących przypadkach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części 

robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, 

w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) 

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, c) wystąpienia warunków 

terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa, w każdym przypadku z zastrzeżeniem 

niezmienności ceny. 18) wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowego zakresu 

robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz 

Zamawiającego; wyliczenie wartości tych robót w celu ich potrącenia odbędzie się 

po uzgodnieniach Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o 

kosztorys stanowiący załącznik do umowy. 19) ograniczenia pewnych robót 

(roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami lub wykonania przedmiotu umowy; 

wyliczenie wartości tych robót w celu ich potrącenia odbędzie się po 

uzgodnieniach Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o 

kosztorys stanowiący załącznik do umowy. 20) zmian w dokumentacji dokonanych 

na wniosek Zamawiającego. 21) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego 

terenu realizacji robót. 3. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w 

okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 4. 

Postanowienia pkt 2 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 



zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 5. Wszelkie 

zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez 

każdą ze stron pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy: - 

wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione, - wykaże, 

że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną 

przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą, - wykaże 

jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do 

koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion 

wykazania działania zachowania ich poufności. c) Jeżeli według Wykonawcy 

oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie 

lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą 

uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom 

razem z protokołem postępowania, d) Zastrzeżenie informacji, danych, 

dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  



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

postępowaniu:  

Data: 2017-09-28, 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  

> PL  

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

terminu składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków 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:  

1. Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a) 

pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 



oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. 

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem 

umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany 

będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Pekao S.A. nr 

14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na „Budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem 

zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej 

oraz rozbiórką istniejących obiektów”. 7. Zamawiający załącza wzór gwarancji 

należytego wykonania umowy i usunięcia wad (załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg innego wzoru, 

jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w załączonym 

dokumencie. W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji w opisanym zakresie, 

Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść 

gwarancji z Zamawiającym. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków 

spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności) 

oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, nazewnictwo użyte 

w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie. 9. Zwrot 

wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


