
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II: Adaptacja poddasza budynku

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 na cele dydaktyczne

(użytkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Ogłoszenie nr 530171-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. 



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: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, krajowy

numer identyfikacyjny 35685519000000, ul. ul. Niecała  8 , 30425   Kraków, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 012 2668400, 012 2681167, e-mail rdubiel@wp.pl, faks 122 681 167. 

Adres strony internetowej (URL): www.niecala.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: Inny (proszę określić): 

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

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.niecala.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków



zamówienia

Tak 

www.niecala.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: 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. 

Adres: 

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: Adaptacja poddasza budynku Specjalnego



Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 na cele dydaktyczne (użytkowe)

wraz z niezbędnymi instalacjami 

Numer referencyjny: 1/III/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 na cele dydaktyczne (użytkowe)

wraz z niezbędnymi instalacjami”. W szczególności obejmująca przebudowę wraz z częściową zmianą

sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowę wentylacji mechanicznej i

przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ulicy Niecałej 8 na działce nr 60/1 obr.44

Podgórze w Krakowie na podstawie dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany, Projekt

budowlany zamienny, nadzory autorskie wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uzyskanie ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawo Budowlane. 2. Przedmiot umowy, o

którym mowa w ust. 1 obejmuje: • Roboty budowlane: • Roboty sanitarne: • Roboty elektryczne: •

Roboty wentylacyjne • Zabezpieczenia ppoż. • Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt ppoż. •

Uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie • Instrukcję użytkowania i

bezpieczeństwa pożarowego 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy, o którym mowa



w ust. 1 i 2, określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45330000-9

45321000-3

45311200-2

45316000-5

45331200-8

45400000-1

45110000-1

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: 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: 150 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia



umowy. Wykonawca może w ofercie zaproponować skrócenie czasu realizacji zamówienia o

maksymalnie 20 dni. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na

podstawie umów o pracę osób (pracowników fizycznych) wykonujących czynności polegające na

realizacji następujących robót: • roboty ogólnobudowlane, • roboty sanitarne i wentylacyjne, • roboty

elektryczne instalacyjne

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga: 1.1.

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

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonanie i zakończenie min. jednej roboty

budowlanej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto w obiekcie budowlanym (dla robót

budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 500 000,00 PLN

netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). Zakres wykonanych robót w obiekcie

budowlanym ma obejmować wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacje sanitarne, wentylację

mechaniczną, instalacje elektryczne średnio i niskoprądowe; 1.2. Dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi w ofercie kandydatów na stanowiska: a) Kierownika robót

budowlanych. Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać: � uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; � nie

mniej niż 5-letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu

funkcji kierownika robót budowlanych; � doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty

budowlanej w obiekcie budowlanym o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto. Zakres robót w

obiekcie ma obejmować wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacje sanitarne, wentylację

mechaniczną, instalacje elektryczne średnio i niskoprądowe. b) Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać: � uprawnienia ds.



zabezpieczeń przeciw pożarowych wydanych zgodnie z Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015 r.

poz. 1963 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w

sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. (podstawa prawna:

art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 2. Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych tub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 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. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ); 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. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

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

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

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. Wykaz robót budowlanych (którego wzór zstanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 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, potwierdzający

wykonanie min. jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto w obiekcie

budowlanym (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co

najmniej 500 000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). Zakres

wykonanych robót w obiekcie budowlanym ma obejmować wykonanie robót ogólnobudowlanych,

instalacje sanitarne, wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne średnio i niskoprądowe; 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. 2. Wykaz osób, (którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ)

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

potwierdzający dysponowanie podczas realizacji zamówienia następującymi osobami: a) Kierownik

robót budowlanych. Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać: � uprawnienia budowlane do



kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; � nie

mniej niż 5-letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu

funkcji kierownika robót budowlanych; � doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty

budowlanej w obiekcie budowlanym o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto. Zakres robót w

obiekcie ma obejmować wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacje sanitarne, wentylację

mechaniczną, instalacje elektryczne średnio i niskoprądowe. b) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać: � uprawnienia ds.

zabezpieczeń przeciw pożarowych wydanych zgodnie z Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015 r.

poz. 1963 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w

sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. (podstawa prawna

art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, t, j, Dz. U. z 2016 poz. 290). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych tub 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP SA

ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 42 1020 4900 0000 8102 3063 7331, tytułem: „Wadium:

Adaptacja poddasza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul.

Niecała 8 na cele dydaktyczne (użytkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami”. Oznaczenie sprawy:



1/III/2018. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium (w oryginale)

należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 w

Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu

należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej

będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w

szczególności: - gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych - okres ważności gwarancji będzie nie

krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6.

Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w

art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą

termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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

katalogów elektronicznych:

Nie 

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

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 



Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

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

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

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

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

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg



ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 30,00

termin realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 



IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i

warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w

pkt. 1, 3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w

dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy

zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji



bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się

niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających

na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 4) zmiana materiałów

budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń

wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie

usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów

prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów sprzętu lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu

realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży

w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym

pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających

wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią łub spełnienie wymogów

technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),

udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych

pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy lub przerw w dostawie prądu lub

wody, trwających łącznie ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy

jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw

materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których

usunięcie będzie konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w

projekcie, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

i) konieczności zmiany finansowania i wykazu elementów scalonych (załącznik Nr 1 do niniejszej

umowy), j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) realizacji robót powiązanych z

przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia

wzajemnych powiązań, 6) zmiana wykazu elementów scalonych (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy)

i/iub zmiana finansowania: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia

sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z

okoliczności wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7, d) w przypadku zmian

w pianie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w

zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w

pkt. 3. lub 4. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust, 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: • ad

pkt 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, • ad



pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 umowy,

odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na

podstawie wykazu elementów scalonych (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), • ad pkt. 3) — zmiana

pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu

umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem

jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym

uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych

wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, • ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt

posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły

podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, •

ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie

uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia

skutków tego działania, lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. d) - o

okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, lit.

e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) - o okres wydłużenia terminów dostaw

materiałów, lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w

projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek

lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy

zakres przedmiotu umowy, lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. i) - o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta), lit. j) - o

okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. k) - o okres niezbędny do wykonania

robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, • ad pkt. 6) — zmiana wykazu elementów

scalonych (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) i/lub zmiana finansowania: lit. a) - stosownie do zmiany

(zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1 i 2, lit b) - w zakresie

uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit, c) stosownie do zmiany wynagrodzenia jako

konsekwencja działań określonych w ad pkt 7, lit d) - w zakresie wnikającym ze zmian w planie

finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie

uzasadnionego interesu publicznego, • ad pkt 7) — zmiana wysokości wynagrodzenia należnego



Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych

odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych

technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, ustaloną przez Strony

stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów

lub innych nośników cenotwórczych. 4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna

jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust.

1 pkt. 2-3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e. 5. W przypadku dokonywania zmiany

treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji

(przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 1)

rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. „ dodatkowych robót

budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego

niniejszą umowę w tym zakresie, 2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i

zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół

konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione

zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, 3) rozpoczęcie wykonywania tzw.

„dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi być poprzedzone

wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego

wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia

przedmiotowych robót, 4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw.

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp będzie dodatkowy

kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym w oparciu o

założenia opisane w pkt 6.Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w dodatkowym

kosztorysie ofertowym. 5) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w dodatkowym

kosztorysie ofertowym, umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć na zgodnie z pkt 4) powyżej gdyż

nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu

powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen

określonych w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o

których mowa w pkt 6 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy



kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, 6) „Dodatkowy”

kosztorys, o którym mowa w pkt 5) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o

następujące założenia: a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym kosztorysie”, o

którym mowa w pkt 5) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR).

W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych

(KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do

określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, b) dla określenia

ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym mowa w pkt. 5) powyżej

zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy

sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 6. Dla

określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi

cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i

zatwierdzoną przez Zamawiającego. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za

zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu 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 

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

Data: 2018-04-04, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

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

postępowaniu 

> Oferty należy sporządzić w języku polskim 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi



środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


